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ভূমিক|। 
পপ? 

অব্টম অফটকে দশম মগুলের শেষ অংশ আছে । খথেদ সংহিত 

এই খাঁনে সমাপ্ত হইল । 

দশম মগুলের অনেকগুলি সুক্ত যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহ! 

আ।মবা এ মগুলের প্রথম অংশ' দেখিয়াই বিশেচন1 করিয়।ছিলাম। পর- 

লোকের সুখের বিস্তীর্ণ বিবরণ, 1পতৃলোকদিগের বিবরণ, যম ও বমী 

সম্মন্ধে, বিস্তীর্ণ বিধরণ, অন্ত্যেডিক্রিরার মন্ত্র, প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখিলে 

এ বিষয়ে সন্দেহ থাঁকে না॥ পাঠক সপ্তম অফকের ভুমিক দেখুন । 
দশম মগুলের শেষ অংশটী দেখিলেও সেই মত গ্থিরীকৃত হয়। 

'খণ্েদের প্রথম নয় মগুলে যে সকল বিষয় আলোচিত হয় নাই, অথব! 

অতি সংক্ষেপে উল্লখিত হইয়াছিল, এই দশম দগুলের শেষ ভাগে 

তাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা! ও আলোচন1 পাওয়া! যাযর়। খষিগ্রণ কেবল যে 

« বিশ্বকম্ম1” ব] “ প্রজাপতি?” ব) “ পুকষ” নামে এক ঈশ্বরের অনুভব গ্রহণ 

করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, তাহারা জীবাত্বা ও পরমাত্ব। অন্বন্ধে 

অনেক আঁলোচন! কাঁরয়াছেন, এবং সফি সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ দিতে 

সাহম করিয়াছেন । ফলত! বেণান্তে, অর্থাৎ উপনিনিষদে যে বৈজ্ঞানিক 

আলেখচন1 দেখিতে পাই, তাহার প্রথম উৎপত্তি এই দশম মণ্ডলের শেষ 

ভাগে পাওয়। যায়। 

ইহার আঁখুনিকত্বের আর একটী লক্ষণ দেখ! যায়। খত্বিক্ ও 

স্তোতাঁসশ্রদায়ক্রমে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু 

তআহাদিগের প্রাধ্যান্যের সহিত জনমামজের ধন্মভীকতাঁর বদ্ধ ৎইতে 

লাঁগিল। এই দশম মণ্ডলের শেব ভাগে যে সপত্রীদমন মন্ত্র, গর্ভনঞ্ার 

মন্ত্র পেচক ডাকের অহঙ্গল নাশের মন্ত্র, পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র, গ্রভৃতি 
বালকোচিভ, সুক্তগুলি দেখিতে পই, তাহাতে ভন সাধারণের ধন্দভীকত! 
ও চিন্তাশক্তির অবনতি অনুভূত হুয়। 

একটী বিষয়ে পাঠককে সতর্ক কর| উচিত । আমর দশম ষণ্ডলের 
অনেকগুলি স্বক্তকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি। এই আধুনিক সুক্ত- 

গুলিও অন্যান্য শান্ের মহিত তুলনা! করিলে অতি প্রাচীন অপেক্ষাঁও 



প্রাচীন। ম্মৃতি ও পুরাঁণে যেরূপ সমাজ ও খর্ম্ের পরিচয় প1ই, দশম 

মগুলের অতি আধুনিক অংশের বর্ণনাও তাঁহ! অপেক্ষা অনেক পুরাতন । 
খথেদের অতিশয় আধুশিক অংশের রচনার সময়ও খণ্েদের দেবগণের 
উপাঁসন| হিল, পৌরাণিক ব্রহ্ম বিষ ও মহেশ্বরের উপাসনা! আন্ত হয় 
নাই এব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন “জাতি” হুইয়] 'দড়ায় 

নাই। সমস্ত খণখ্েদের মধ্যে “জাতি ” বিভাঁগের কোনও নিদর্শন নাই; 

দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ পুকষ সুক্তে যে মিথ্য। প্রমাণ স্য্টি কর! হইয়াছে, 
তাহ! হাঁস্যজনক | 

আমি তৃভীয় অফ্টকের ভূমিকার পাঠকদিগকে অবগত করিয়াছিলাম 

যে অবশিষ্ট পাঁচ অঙ্টকের অনুবাদ কাধ্য শেষ হইয়াছে । তন্মধ্যে চতুর্থ, 

অফ্টকটী আমি ভাঁরতবধ্ধ ত্যাগ করিবার পূর্বেই মুদ্রাযন্ত্রে দিয়া আসিয়া- 

ছিলাম। অবশিষ্ট চাঁরিটী অক সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিয় এক্ষণে 

মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইভেছি, এবং এই অবসরে পাঁঠকরৃন্দের নিকট এই প্রবাঁম 

হুইতে পুনরায় সন্মেহে বিদায় লইলাম। 

0 13048) পা «৫ [0008১ 
॥ শ্রমেশচন্দু দত 

10100726117 188০. 



14৩ 

ধর্মবিশ্বাস সন্বন্বীর বশেষ বিবরণ 
এ সপ পাশ পাটি 

1 

লংখ্যা। সংখ্য1। 

সোমরস প্রস্তত.করিৰাঁর পদ্ধাতি রহ রড 

পর্জ্জন্য সোষের পিত ৯ ৮৯, 
(৯ ১১৩ « 

| ৭২" 
ক্র্ষেতর ছুছিতাঁ লোমের প্রণয়িনী * ৭ ৯ ৯৩ « 

? ( ৯ ১১৩. 

শ্যেনপক্ষীকর্তৃক সোম আহবণের বৈদিক ৃ রঃ রর 
উপাখ্যাঁণর উৎপত্তি ্ ৬৫ 

এ উপাখ্যানক্রমে রূপাস্তরিত ছইল ৯ ৭৭ » 

সমুদ্রমস্থনে অস্ত লাভ, গরুড়কর্তৃক অস্থত ছু 
আহরণ, অন্বতপানে দেবতাঁদিগের ্ | রে | 

অমরত্ব লাভ, প্রভৃতি পৌরাণিক উপা- | হ রর 

খ্যণনের উতপত্ি । 

৩৩ জন দেবতাঁর উল্লেখ , * ঢা ৯ ৯১ 

অসুর ৯ 5 ঙ সি প৩ 

[৯ ৮৩ « 
ূ ৯ ৮৫ 
॥ ৯ ৮৬ 

গন্ধরর্ব (আদি অর্থ কুধ্য বাঁসুর্ধযরশ্নি) *1 ৯ ৯১ 
০ ১০. 

(১০ ১১৭ 

অপজর) (আদি অর্থজলীয় বান্প) * ৯ রা 

নবম মণ্ডলের শেষে স্বর্গের প্রথম বিস্তীর্ণ & ক 
বর্ণন। পাওয়া যায়! 5 

চি ১০ 

দশম মণ্ডল রচনার কাল নির্ণয়: * 1 ১০ ১ 

১৪” ৬ 

যম ও হমীর জম্মকথা * *: * + ১০ 

হি 
ধম ও যমীশীর জাঁদি অর্থ দিব ও রখত্তি * "১৯ 



1+% ৎ 

মণ্ডলের সুর্জের গিকার 

সংখ্যা। পংখ্যা। অংখ্যা। 

সি কথোপকথন . * ১০ ১০ ১ 

বিভা খ ইর্ণনা, যম হ্বর্গ সুখের 1 ১০ ১৪ ১ও ৪ 
ধা তি. ০ ১৬ ১ও৩ 
চিনির ১০ ১৪, ১ হইতে ৩ 

| রর ১০ ১৬. ১ 

গা?তা ুরপুকগণ হ্বর্ে বাস করেন ও | ১০ ১৪ ২ 
বরা জারণ বেন! ১০ ১ ১ও ৪ 
ঃ ৃ ্ ০ ঢু চে ; 

পৰ ঈশ্বর অনুক] ঠা এরি সুঠি ০০ ৩১ ১ ২ 

সঃ দিস ভখন্নেধ্ু একমাত্র অবলম্বন ,. ১০ ৩৭ ১ 



1১) 

আচারব্যবহা'র সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবর 

বিষঘ । 

পঞ্চজন, অর্থ পঞ্চজনপদের লোক 

ভ্াঁতী, বৈদ্য, ছুতাঁর, কর্মকার, প্রভাতি টিপ 
ভিন ব্যবলীয় । ভিন ভিন্ন জাতি ছিল না 

শ্রীলীকের পতিবরণ প্রথা এ 

অগুল্র 

স্কখ্য। 

৯ 

১০ 

কন্যাকে বিবাহের স্মস্ অলঙ্কার দীন. রা 

সতীদাহ . প্রথা ছিল ন।। আধুনিক 
পিতগণ খথেদের একটা খক্ পরিবর্তন ; 
করিয়া এ কুপ্রথা সমর্থন করিবার তি? 
চেষ্। করিয়াছিলেন । 

অগ্নিদাহ প্রথা . ১ 5 ্ টি 
৭১৩ 

অস্ফি সঞ্চয় অথবা মৃতদেহ মৃতিকায় স্কাপন ১- 

/ৰিধ্বার দেবরের সহিত বিবাহ প্রথা € * ১০ 
. ছ্্ুতভ্রীড়ীর ভয়ক্কর ফল 2 ৯ ১85 

আত্মীয় স্বভ্যজনিত ছঃখ ১০ 

রি রঃ কপ খনন, পশুচবরণ, রুষিকাধ্য, মেষ- | ৯০ 

€»1মের বসত বয়ন, রথ নিশ্মাণ | ॥ ১০ 
১০ 

১ ১০ 

সিংহ, হরিণ, বরাহ, শৃগীল, শশক, রঃ 
গো ধব, হজ্ঞী, সর্প । রহ 

| ১০ 
বষপাক কর) ও ভক্ষণ * ৮২... 1 রঃ 

সংসারী খষিদিগের লম্পাত্ব ৯ 

দেববিশ্বীস শুনা আষ্বগণ 

কক্ে 

সবক্জ 

৬৫ 

১১২ 

ইএ 

৩১ 

১৮ 



০ 

খিবয়। মণ্ডলের জাজের টাকা 

সংখ্যা 1 সংখ্য।। সংখা? 

[৯ ৭৩. ৩ 
৯ ৯৯ ২ 
৯ ৯৭ ২ 

উট ছাযাদেণ বাঁনীদিগের উল্লেখ, 1 ৯ ৯ ১ 

১০ ২২ ১ 

১০ ২৭ ১ 
১ ১০ ৩৮ ্ 

হিস ্য * ॥ + ০ *. ৯০ ৪ ঞ 

ভি + ব্যাপী ও খাদালাত ই. ও ৮৬ ৪ 

৯ ৬৫ £ হও ৩ 

রাধাকতী (কুরুক্ষেত্রের নিকট নদী),] ৯ ৬৬... 

ািবীয়। (বেয়। নদী) সপ্ত নদী |) 1 ৯ ১১৩ 
১০ ৩৫ 

২ ৮ 

৬টি (৮ হি 



আধনিক সৃক্ত। 

দশম, মণ্ডলের অনেকগুলি সুভ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়! বোধ 

হয়। পাঁঠক নিন্নলিখিত টীকীগুলি দেখিবেন। 

কের সংখ্যা । টাকার অংখ্য)। সুক্তের সংখ্যা। টাকাঁর লংখ্য) । 

৬৯ চিএ ১৫৭ ৯ 

ণই্ ৩ ১৫৯ ১ 

৮৯১ ১ ১৬৯ ১ 

৮৫ * ১৬২ ৯ 

রি ১৬৩ ১ 

৪ ১,২ ও ৪ ১৬৪ ও 

রর ১ ১৬৫ হু 

রি ৬ ৬৭ ণ 

১১৪ ৩ ৯৭৩ ৯ 

নং ১ ১৭৩ ৯ 

১২৯ ১ ১৭৭ ৩ 

৪ র্ ১৮5 ১ 

১৩৬ ১ ১৮৩ ১ 

১৩৭ ১ ১৮৪ ৯ 

১৩৮ ২ ৯৮৯ ্ 

১৪৫ ১ ১৯০ ১ 

১৫১ ১ ১৯১ ১ 

৫৫ ৯ 
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ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ । 

দশম মও্ল। 
পাপা সস 

নক টি টাকার 
খ্যা। সংখ্যা । 

সপ ০০৮১৩ ৮২  সমজ্ড ভৃকত। 

এক ঈশ্বরের অনুভব পু ভিডি: 5 
হিরশা ও প্রজাপতি উহ. 8 

ভি তিম দেবত1 এক ০০০৪০ ভিন্ন ভিন্্ নাম মাত্র . ১১৪ রি 
জখবাত্ম, ইতা.দ রর ১৭৭ হইতে ৩ 

স্থগ্টির কথ] 76 8 4 1 ৮২ ১৩৪ 
১২৯ লমস্ত চৃত্ত 
৫৬ ২ 

পুণ্যঘার। শ্বর্গলাভি রি ৪ রঃ ৬৩ . নি 

ণ৩ ৩ 

পিভ়লোকগণ ম্বর্গে বাস করেন ও যজ্ঞে উপ'স্থৃত হয়েন ্ রি 

৫৯ ১ 
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থেদ সহিত 

_ ষণ্তম অহটক 

পথম অধ্যায়। 

8৪ স্থ্ক্ত। ) 

পবমান লোম দেবত1 |! অযস্য খবি। 

১। হে সৌষরস ! আমাদিগের প্রচুর ধনের জন্য তুমি আসিতেছ । 
তোমার তরঙ্গ ধারণপুব্বক অযাস্য খবি দেবতাদিগের সম্মুখে চলিলেন । 

২। (সোমরস যিনি, তিনি কবি” অর্থাৎ কার্য্যেপটু। বুদ্ধিমান 
ডাহাঁকে ভব করিলেন, যজ্জের কার্ষ্যে নিযুক্ত করিলেন, ইহাতে সোমরসের 
ধারা অনেক দুর বিস্তার হইল | ূ 

৩) এই সোঁমরস সকলদিকৃ দেখেন। ইনি সতর্ক ও সাবধান, ইনি 
লত হুইভে নিষ্পীড়িত হইয়া! দেবতাঁদিগের উদ্দেশে আঁজিতেছেন। ইনি 
পবিত্রের দিকে যাইতেছেন । 

.৪। হে সোমরল! হত্তে কুশধারী পুরোহিত তোমার পরিদর্য/ রর 
ছেন। তৃমি.আমুদিগের, অনন..কামন1 রর, যৃত্ৰ..নুচাককপে সম্পন্ন কর 
আনাদিশকে পু পবিরুরের। 

৫1, সেই সোঁদরসকে পাগুতের বাঁযুর উদ্দেশে এবং ভগ 7 
এবার উদ্দেশে প্রেরণ ফরেন । সেই মোমরমু অবরবদা ই ব্য ? 

নাদিগকে ছেরাভাছগিগৌর নিকট লইয়! চলুন । 

সোমদ।! সু এতাদুশ। তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের উপা 
তক সরে. পর তৃ্ি অন্য আ 



কক) ১ অধ্যায় ।] খথেদ সংহিতা |. [৯ মণ্ডল, ৪৬ ছৃজি। 

ভের উপাঁয় করিয়! দাও, তুমি প্রচুর অন্ন, প্রচুর বল উপার্জন 
দাঁও। ্ 

৪৫ সুক্তা | 

ধাষি ও দেবতা পুর্ববু। 

১। হে সৌমরস ! বীর! পথ প্রদর্শন করেন, শীহাদিগের প্রতিই 
ভোঁমার দৃর্টি। দেবতাদিগের সমাঁগমের জন্য, হীন্দ্রের পাঁনের জন্য, 
বিশিষ্ট আঁমোদের জন্য, তুমি জলকে পবিত্র কর। 

২। হে সোমরস! তুদি আমাদিগের দুতস্বরূপ হও। ইন্দ্রের 

উদ্দেশে তুমি পীত হইয়া! থাঁক। আমর! তোমার দখা । দেবতাঁদিগের 
নিকট হইতে আমাপিগের ধন আঁহরণ করিয়া! দাঁও। 

৩। অপিচ | €তাঁমার লোহিত্মৃর্তি আমর! ছুদ্ধী সংযোগের দার 

সুবাসিত, করিতেছি । তাঁছাঁতে আমোদ, তাহাতে সুখ । ধন লাভের দ্বার 

'তুমি উদঘটিন কারিয়া দাও । 
৪1 যেমন অশ্ব পথে গমন কাঁলে রথের ধুরাঁকে উল্লঙ্বন করে, তেমনি 
সৌঁমরন পবিত্রকে অতিক্রম করিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে শিয়া 
পড়িলেন। 

৫&। €াঁমরস পবিত্রকে অভিগ্রম পূর্বক যখন জল মধ্যে ড় 

করিতেছেন, তখন তাহার প্রিয়বন্ধু সবকর্তীর। এক স্বরে তাঁহার শব করিতে 
লাগিলেন এৰং বাক্য প্রয়োগসহকাঁরে গুণকীর্ভন করিতে লাশিলেন। 

১1 হে সেঁমরল ! তুমি সেই ধাঁরঠর অরকারে ক্ষরিত হও, যে ধার! 
"ন করিলে বিচক্ষণ স্ভবকর্ত! চমৎকার বীরত্ব লাভ করিয়া ধাঁকেন। 

৪৬ নুক্ | 

_ খষি ও দেবত1 ূর্ববৎ । ৰ 

সোঁম্ লভাগুলি পার্বতী প্রদেশে বৃদ্ধি প্রা্ড হইয়! দেবতা. 
সদাশীবন্থল যঅন্থাঁনে ক্ষরিত হইভেছেল। তাহারা নুপটু 



৭অষ্টক,১ অধ্যায় ।] : খহেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৪৭ 

ঘোটকের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। | যাঁজ্রিকের| তাঁহাঁদিগকে | 

করিতেছেন ]1.. 
২। যেমন পিতার প্রদত্ত অলঙ্কারদার সুশোভিত হয়! 

নুববধূ ন্বামীর.. নিকটে যাঁইয়! থাকে(১) গোঁমগুলি তদ্রপ বাহুর দি 
যাইতেছে। 

৩1 এই সমস্ত উজ্জ্বল নিরািদি খাঁদ্যদ্রব্যসহকারে নানাবি 

কর্যের ঘার ইন্দ্রের আনন্দ বর্ধন করিতেছে । ইহার! প্রস্তর ফলকছয়ের 
নিম্পীড়নদ্বার। উৎপত্তি লাভ করিয়াছে । 

৪) ছে নুচতুর প্ুরোহিতগণ ! ভ্রতপদে আঁগমন কর | মন্থনোঁপ- 

যোগী দণ্ডের সহিত শুর্লবর্ণ সোঁমরস ধারণ কর। এই অ।সৌঁদরদ্ধিকারী 
পদাঁ্থকে ছুপ্ধ সং যোগদাঁরাঁয় ন্যাছুকর | 

£1॥ হে মোমরস! তোমাকে পানপূর্ববক বীর্যবান্ হইয়! শক্রর 
সম্পত্তি জয় করা! যাঁর, বিস্তর অন্ন আহরণ বরা যাঁয়, , [ছুর্থম- স্থানে] তুমি 
পথ প্রকাশ করিয়া দাও ৷ ঈদৃশ গুণধারী, তুমি আমাঁদিগের জন্য ক্ষরিত 
হও । 

৩। এই €তোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। দশ অঙ্ুলিপ্রয়োগপুর্বক 

ইহাকে শোধন করিতে হুইবেক। ইনি মত্ত আনয়ন করেন, ইনি 
ইন্জের আনন্দ বৃদ্ধি করেন। 

৪৭ লু'ক্ত । 

পবমীন লোম দেবভ1। ভৃগুপুত্র কবিঞ্ষি। 

১। উত্তমরূপে নিস্পীড়িত হুইয়! এই সোঁমরস বিলক্ষণ 

পাঁইলেন। ইনি আঁনন্দভরে রষের ন্যায় শব করিতেছেন। 

২। এই সোঁমরসের উপযোগী যে যে উদ্যোগ, নকলই করা হ্ইয় 

দ্য বধের জন্য সকলে উদ্যোগী হইতেছেন । এই বলবান্ সৌমরল " 
খণ পরিশোর করিতেছেন । 

৪) বিধৃহকালে পিতা কর্তৃক কন্যাকে লহ দীনের, উল্লেখ; 



7, ১ অধ্যায়।] গণের সংহিতা 1 [৯ যডল/৪৮. ভুত 

| যে পরিমাঁণে এই সোমরসের উপযোগী মন্ত্রগুলি- পাঠ: করা 
তেছে, সেই পরিমাঁণেসহজ্থারার প্রবাহিত হইতেছেন,ইজ্দরের প্রীতিকর 

ফ্ম্বরূপ হইতেছেন এবং বন্ডের ন্যায় [ইজ্দের সহায়ম্থরূপ হইতেছেম]। 

৪। যদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্াঁর! এই দোমের শোঁধন করা যায়ঃ তবে 

ন আপন1 হইতেই কৃতকর্দ্মা হইয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাঁদনপুর্ব্বক 
গুতকে নান! ধন দেওইয়| দেন । 

৫€। হে পোৌমরস! যেমন বুদ্ধভূমিতে ঘোঁটকদিগকে ঘাস বন্টন 

করিয়! দেওয়! যাঁয়, তদ্ধেপ যাহার! রণে জরী হন, তুমি তাহাদিগকে [শক্রর 
নিকট অপহৃত] সম্পান্ত বন্টন করিয়। দাও । 

৪৮ স্ুততঃ | 

খাবি ও দেবত। পুর্বব্চ। 

১। হে সোম! তুমি প্রকাণ্ড নভোঁমগুলের একস্থানবাসীদিগের 
মধ্যবত্ত্ণ । তুমি ধনের ধাঁরণকর্তা, তুমি মঙ্গলের ধারণ কর্তী । আমর] শোভন 
কর্মের অনুষ্ঠানপুর্র্বক তোঁমার নিকট ধন যার করিতেছি। 

২। হেসোঁম! পর1ভবকাঁরী শত্রদিগকে তুমি বিনাশ কর। তুমি 

প্রশংসার যোগ্য এবং তোমার অশেষবিধ মহতকার্ধয অবশ্য প্রশহসা 

করিতে হয়। তুমি আনন্দের বিধ।তা! এবং শক্রপুরের ধংসকারী। 

৩। ছেচমতকার কাধ্যকারী সোম! এই' নিমিত্ব শ্যেনপক্ষী আব 

নলাক্রমে তৌমাকে ন্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল, কেন না, তুমি ধম 
তরণ করিবার রাঁজ]। 

৪1 এই সোম [টির] জল বিতরণ করেন, ইনি ন্বর্গবাঁনী ভাঁবৎ 

তাঁর পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্ম্ের বিশ্ম- নিবারণ কর্তা) ইহা! জামিয়া 

"সোম আহরণ করেন(১)। 

বোধ হয় পুরাঁণে গরুড়কর্তৃক যে অস্থত আহরণের বত আছে, শ্ুকর্াক 
ঞজন্বন্বীয় খধথেদের উপাখ্যানই তাহার মল |. খথেদে দেবদার্ের 
রও উল্লেখ নাই, গরুড়েরও উল্লেখ নাই, সে সকল পৌরাণিক কথা 
নন হইয়াছে, তাহ) আমর এখন বুঝিতে পাঞ্িতেছি। . . 



, খবর, ১ ভঙ্যায় |] খণখ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৫০ 

$। গই সোম অতি সতর্ক, ইনি মনোঁবাঞ্ পুর্ণ করেন, ইনি 1 

গরে সিভ বল্রয়েগ পুর্ব্বক প্রকাগু বীর্ধ্য ধারণ করিলেন। 

৪৯ স্তুস্ত | 

খাঁষ ও দেবত? পুর্ব্বব্ু | 

১। হে সোঁম! চতুর্দিকে রষ্টিবারি বর্ণ কর। নভোঁমগুলের 
সর্বত্র এলের (তরঙ্গ আঁনায়ন কর। অক্ষয় অগ্নের মহা ভাগার উপস্থিত কর। 

₹। হ্েলোম! তুমি সেই ধাঁরঁতে ক্ষরিত হও, যাহাতে বিপক্ষ দেশ- 

তাঁত গোয়ন সকল অন্মদ্ ভবনে অসিয়! উপনীত হয়। 

৩। ছে মোম! তুশি দেবতাঁগণের সমাগম প্রার্থী, অতএব যজ্ধেতে 

বতধর] ক্ষরণ কর । আঁমাঁদিগের নিকট রুটি উপস্থিত কর । 

৪ হে সোম! তুমিনিষ্পীড়নদ্বারা উৎপন্ন হইগাছ, এক্ষণে ধারা- 
রূপে ক্রমাগত কুশময় পবিত্রের দিকে বহমাঁন হও, তাঁহাতেই আমাদিখের 
অন্ন হইবে । তোমার ক্ষরণের ধণি দেবতার! শ্রবণ ককন। 

€| এ সোমক্ষরিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইলেন, রক্ষিসবর্গকে 

বিনাশ করিলেন, তাহার চির পরিচিত জ্যোঁতিংপুগ্তী চতুর্দিকে বিকীর্ঘ 
ছইল । 

৫০ সুক্তে। 
পবমান বোম দেবদ্ধ1।| অজিরাঁবংশীয় উতথ্য খবি। 

৯) এছ €সাদ। সমু তরঙ্গের বেগের ন্যাষ তোঁমার ধাঁর1 বহমান 

হইভোছছে। ধম ধন্থ$49 হইতে বিক্ষিপ্ত বাঁণ শব্দ করে, তুমি তন্জরপ শব 
ছিড়ে থা | 

২. গন ভুমি উদ্নত,কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর, তোমা 
উৎপতি জি, ধর়্ামষ্ঠাদেক্ছু যজ্জকর্ত। ব্যভির তিনএকার বাক 
হুইপ বধ 

১৫ 



বষ্টক, ১ অধ্যায় ।] ধণ্েদ সংহিতী1। [৯ মণ্ডল, ৫১ সুভ | 

১। এই যে সৌঁম, যিনি দেবতাঁদিগের প্রীতিকর, যাহার বর্ণ রববা- 

'বৎ, যিনি প্রস্তরফলকদ্বার! নিপ্পীড়িত হইয়াছেন, খিনি মধুর রস ক্ষরিত 
গরিতেছেন, ইহাকে খত্বিকগণ (ছাঁকিবার জন্য) মেষলোমের উপর 

নর্পণ করিতেছেন। 

৪ | হে কর্্মিষ্ঠ আনন্দ বিধাতা! সোঁম ! তুমি কুশময় পবিত্রের চতুঃ- 

ার্থে ক্ষরিত হও। তাহ হইলে পুজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে । 

৫) হে আনন্দ বিধাত] সোম! তোমাকে ্বস্বাছু করিবার জন্য গবা, 

ক্ষীরাদি তোঁমীর সহিত মিশ্রিত কর! হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পাঁনের জন্য 
ক্ষরিত হও। 

শা সপ্ত বশিস্ীপাালিত শী 

৫১স্ুক্ক | 

পবমান জোঁম দেবত11] উভথ্য খবি। 

১। হে পুরোহিত ! প্রস্তরফলকদ্বার দোঁম নিম্পীড়িত হইয়াছেন, 

ইহাকে কুশময় পবিত্রের চতুংপাঁর্খে ঢালিয়। দাঁও । ইন্দ্র ইহার পান কর্তা, 
তাহু।র জন্য ইহার শোধন কর। 

২। হে পুরোহিতগণ ! এই সোম চমতকার রূসযুক্ক, ব্বর্গধাঁমের সর্বব- 

শ্রেঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই মোমের নিম্পীড়ন কর। 

৩1 হে মোম! তুমিক্ষরিত হহয়। ্স্বাছ হইয়াঁছ, তোমার সহযোগী 
খাদ্যদ্রব্য সকল আঁছে, উহার চতুঃপাঁর্থে দেবতাগণ ও মকৎগণ আসিয় 
ঘেরিয় বসিতেছেন। 

৪1 হেসোম! তুমি নিস্পীড়িত হইয়! ত্বরিত আনন্দ বিধান কর 

তোমার প্রকৃতি [দেহ] পু কর, তুমি অভীষ্ট ফল বিতরণ কর এবং 

উপাঁসককে রন্গ। কর। 

৫। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়ছ, ধারারূপে বহমাঁন হও, 
পবিভত্রের দিকে গমন কর, বিবিধ প্রকার অন্নের দিকে গমন কর । 

1-8 



৭ আষ্টক, ১ অধ্যাঁয়।- খণ্থেদ সংহিভ1। [৯ মণ্ডল, ৫৩ পুষ্ট 

৪২ স্ুুক্তী। 

খবি ও দেবতখ্ পুর্ব | 

১) সেই সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ মূর্তি, ভিনি ধনের বিতরণকর্ত, তি? 

খাঁদ্যদ্রব্যসহকারে বলকর হরেন । হে পোঁম! নিম্পীড়িত হইয়| কুশ 

পবিত্রের চতুঃপার্থে ক্ষরিত হও । 

»২। হে সৌম! তোমার অতি চমৎকার সহজ্রধারা বিস্ত ত হইয়া 

চিরাভ্যক্ত প্রকারে মেষলোমে যাইতেছ। 

৩। ছে সোম! চকর মত যে খাদা, তাহা! আনিয়! দাও, দেয় বস্ত 

অখদিগকে আনিয় দাও; প্রহার করিলে তুমি দিঃশ্যত হইয়! থাঁক, এই 
তোমার প্রকৃতি, সেই প্রহার সহকারে নির্গত হও। 

৪1 যে সকল বিপক্ষ আঁমাঁদিগকে যুদ্ধীর্থ আহ্বান করিতেছে, হে 
সর্বজন কাঁমনীয় সোঁমরস ! সেই সকল ব্যক্তির তেজঃ হাঁস করিয়। দাঁও। 

৫1 হেসোঁম! তুমি ধনের বিতরণ কর্তা, আমাদিগকে রক্ষ! করিবার 
জন্/ তোমার নিম্মল শতধা 1 বহমান করিয়! দাও । 

৫৩ স্মক্তু। 

পবমান লোম দেবত)। কশ্যপখ্োত্রীয় অবশুসাঁর খষি । 

১) হে প্রস্তরসমুডুত সোমরস! রাক্ষস ধংসকাঁরী তোমার তেজঃ 

সমস্ত উদ্রিক্ক হইয়াছে, যে সকল বিপক্ষ চতুঃদ্দিকে আস্ফালন করিতেছে, 
ভাহাদিগকে তাঁড়াইয়! দেও । 

২। এই আঁনিনির্ভয় হৃদয়ে [বিপক্ষের] রথমধ্যনিহিত ধন লুণ্ঠন, 
করিবাঁর জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহার করিবার উদ্দেশে সোঁমের গু 

গান করিতেছি । 

৩। নির্বোধ শত্র এই ক্ষরিত €সাঁমের প্রভাব কখনই সঙ্া' 
পারে না। যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাকে বিনাশ ব 



ইক, ১ অধ্যায় ।] খণ্থেদ সংহিতা | ভিন ীনিন হৃক্ত। 

| সেই যে সোম, যিনি মদির! ক্ষরিত করেন, ধীঁহাঁর বর্ণ দুর্ববা-, 

'বখ। যিনি বলকর, তাহাকে ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য খত্তিকগণ নদীতে 
০ পন 

জিপ ঠাপ? 

৫৪ স্ুত্ত | 

খষি ও দেবত৭ পুর্ব । 

১। পণ্ডিতগণ এই সোমের চিরপরিচিত জ্যোতি: দেখিয় শুত্রবর্ণ দুগ্ধ 
দোঁহন করিলেন । সেই দুগ্ধ অপরিমিত বলের আঁধায়ক। 

২। এই সোঁমরস স্থর্ষের ন্যায় সর্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন । ইনি 
সরোবরের দিকে ধাবিত হন। ইনি সপ্তসিদ্ধু হইতে ভ্ুলোক পর্য্যন্ত ঘেরিয়া উনি সর রর 

৩1 এই সোম যখন সংশোঁধিভ হইতেছেন, ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের 

উপরিস্থিত হয়েন। ইনি নূর্য্যদেবের ন্যায় । 

৪) হেসোম! তুমি শোখিত হইতেছ, ইন্্রকর্তৃক পীত হইবে, 
আঁমাদিগের যজ্রের জন্য গোধন এবং বিবিধ খাদ্দ্রব্য আহরণ করিয়া 
দমাও। 

৫৫ সুতা | 

পবমীন দোম দেবতা | কশ্যপর্োব্রীয় অবগলার ধষি। 

১। ছে সোম! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদিগকে আহরণ 

করির দাও এবং যাবতীয় কাঁম্যবস্্র আমাদিগকে দাও । 

২। হে মোম! তোমার যে প্রকার &ণ কীর্তন করিলাম, যেরূপ 

তামার আহত অন্নের স্তভব করিলাম, এক্ষণে আমার্দিগের কুশে আসিয়া! 
পবেশন কর। 

৩। হেসোম! তুমি আমাদিগের গ্রেঃধুম আঁহরণ করিয়] দাও, অশ্বও 
| করিয়া দাও, অপ্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নলহুকারে ক্ষরিত হও, 
রন, 



৭অষ্টক,১ অধ্যায় । ] খণখ্বেদ সংহিত1। [৯ মগুল, ৫৭ স্ৃক্ত। 

৪। যে তুমি জয়ী হইয়া থাক, কখন পরা্িত হওনা, যেতুমি 

ত্রুর দিকে ধাবিত হইয়! উহাদ্িগকে নিপাঁত কর, সেই তুমি রা! 

এ ক্ষরিত হও । 
শশী শী শ শীট 

৫১ ভু | 

* ঝষি ও দেবতী। পূর্ববহু। 

১। এই সোম কুশমদ্র পবিত্রে বিস্তারিত হইতেছেন, ইহ।র কামনখ, যে 

দেহতাঁরিগের কর্তৃক পীত হয়েন, ইনি রাঁক্ষসগণকে ধংস করিতেছেন এবহ 
প্রচুর অনরাশি দাঁন কঙিতেছেন। 

২) এই সোঁমের বিশিষ্ট কার্যষোপযোগী শতধার! ইজ্সের সহিত 

বন্ধুত্ব লাভ করিব! মাত্র ইনি অন্ন দাঁন করেন। 

৩। হে সোম! বেমন নারী বল্পভকে আহ্বান করে, তদ্রপ দশ 
অন্কুলি শব্দ কারতে করিতে তোমাতে শোন করে। তোমার শোধন 
হইলে অমাদিগের অশেষ লাভ। 

৪) বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রের জন্য, হে সোম! তুমি সুস্বাঁছু হইব ক্ষরিত 
হও, তোঁমাঁর গুণগানকাঁরী প্রধান ব্যক্তিপিগকে পাপের তাঁড়ন। হইতে 

রক্ষা কর। 

৫৭ স্থুত্তু। 

খাবি ও দেবত৭ পুর্ব । 

১। - স্বর্গের বডিধারার ন্যায় তোম।র ধারাগুলি অবাধে করিত 

হইতেছে এব অধমানিগকে অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দান করিতেছে । 

২। এই হরিতবণ সোঁমরস দেবতাদিগের প্রীতিকর, সকল শার্কের 
প্রতিই মনোযোগী; ইনি অস্ত্রশত্ত্র নৈক্ষণ করিতে করিতে আসিভেছেন । 

৩। সোঁম্রমের সকল কাঁর্/ই উত্তম । যখন যাজ্িকের] ইহাকে 

শোধন করিতে খাঁকেন, ইনি রাজার ন্যায়, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্ভয়ে 

যাঁইর অ[পন স্থান গ্রহণ করেন। 

১২৮৭ 
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&| হেসোঁম! তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে কি পৃথিবীস্থঃ কি 

্র্গলোকস্থ, সমস্ত ধন সামগ্রী আমাদিগকে বিতরণ কর। 

৫৮ সুক্ত। 

ববি ও দেবত পূর্বব। 

১। সেই আঁনন্দকর সোম গড়াইয়! য।ইতেছেন, তিনি দ্েবতাঁদিগের 

অন্ন। নিম্পীড়িত হইবার পর তাহার ধারা গড়াইয়! যাইতেছে । 'সেই 

আনন্দকর সোঁম গড়াঁইয়। যাইতেছেন। 

২। সেই সোম ধনের প্রত্রবণস্যরূপ। সেই জ্যোতিংপুঞ্জ সোঁম মানুষকে 

রক্ষা! বরিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়ায় যাইতেছেন। 

৩। ধম্রনমক ছুই ব্যক্তির ও পুকধন্তি নামক ছুই ব্যক্তির নিকট সহত্র 

সহআ্র ধন আমরা গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোঁম গড়াইয়| 

যাইতেছেন। 

৪1 এ দুই জনের নিকট ত্রিশসহত্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি । সেই 
আনন্দকর লে।ম গড়াঁইয়1 যাইতেছেন(১)। 

শাপ্পিল পাশ শি 

৫৯ স্ক্ত। 

ধষি ও দেবতা পূর্ববগু । 

১) হেসোম! তুমি গোৌধন জয় করি! ও, তুমি অশ্ব জয় করিয়! 

লও, তুমি সকলই জয় কর, তাবৎ সুন্দর বস্তু জয় কর, তুমি সন্তানসম্ততি ও 
উত্তম উত্তম বস্তু সকল আহরণ করিয়া! দাও | তুমি ক্ষরিত হও | 

২। হেসোম! তুমি জল হইতে ক্ষরিত হও, কিরণ হইতে ক্ষরিত হও 

ওষধি হইতে ক্ষবিত হও, প্রস্তর হইতে ক্ষরিত হও। 
রর সপ 

(১) পাঁয়ণ কহেন ধস ও পুরুষত্তি হুইজন রাজার নাম, ইছার পরের কখকে 

তিশলহত্ত বন্দ] নের কথা অতুঃকি লন্দেছ নাই | 
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৩। তুমি ক্ষরিত হইয়া সকল উপদ্রব নিবারণ কর। কর্িষঠব্যক্তির 
কুশে যাঁইয়। উপবেশন কর । 

৪) হেসোঁম! তুমি সকলই প্রদাঁন কর। তুমি দর্শন দিয়াই তেজন্ী / 

হও। তুমি সকল শক্রর প্রতি ধাবমান হও। | 

৬০ স্থনন্ । 

এ পবমান লেম দেবত1 | কশ্যপগেশ য় অবগুসখর ধাষি। 

১। তোমরা! সকলে গায়ত্রীছন্দে সোমের গুণ গান কর। তিনি 
সকল দিক দেখেন । তাহার সহস্র চক্ষু । 

২1 তুমি সহশ্রচক্ষু। তুর্মি অনেক পাত্রে পূর্ণ হইয়াছ। তোমাকে 

মেষলে।মের উপর দ্রির1 তাহার! শোঁধন করিলেন, অর্থাৎ ছাঁকিলেন। 

ও। এই ক্ষরণশীল সোম মেষলোম ভেদপুর্বক ক্রুত হইলেন। এক্ষণে 
কলসের মধ্যে দ্রুত বেগে যাইতেছেন | ইন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন । 

৪| হে বুদর্শি! তুমি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য সচ্ছন্দে ক্ষরিত হও, 
আমাদিগকে সম্তানসন্ততি ও খাঁদাদ্রব্য বিতরণ কর। 

৯ এ সপ পালক 

৬১১ সুক্তভ | 

পবমান সোম দেবতা । অঙ্গিরাগৌত্রীয় অমহীয়ু ধষি | 

১। হে সোম! তুমি সেই রস ধারণপুববক ইন্দ্রের পানের নিমিস্ত 

ক্ষরিত হও1 যে রলের প্রভাঁবে নবলবতি সংখ্যক শক্রপুরি যুদ্ধের সময় 

হশ হহয়াছিল। 

২। যে রসের প্রভাবে এক দিনের মধ্যে শৃহথর নামক. শক্রু সত্যুকর্মা 
পিবোদাস রাঁজার বশতাঁপন্ন হইল, তরনস্তর সেই প্রদিদ্ধ তুর্ববস্থু ও যছু 

বশতাঁপর হইল। 

৩। হে মোম! তুমি অশ্থ বিতরন কর্তা, তুমি অশ্ব ও গোঁধিন ও সুবর্ণ 

আঁমাদিশেএ নিমিত্ত বর্ণ কর । প্রভত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর। 
১২৮৯ 
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৪1 তুমি যখন ক্ষরিত হইয়! পবিদ্বকে আঁর্ করিতে থাঁক, তখন 
আমাঁদিগের সখাশ্থরূপ হও, ইহাই প্রার্থন! করি | 

৫। তোঁমার যে সকল তরঙ্গ ধারাস্বরূপে বহমান হইয়! পবিত্রের 
'র্দিকে করিত হয়, তাহাঁপিগের দ্বারা আঁম।িগকে সুখী কর। 

৬। হে মোম! তুমি সমস্ত অগতের প্রভূ । তুমি নিষ্পীড়িত হইয়! 
,ন, জন, অন্ন আমাদিগকে প্রচররূপে বিতরণ কর। 

৭। নদীগণ এই সোঁমের মাতা । দখ অস্্বলি মিলিত হইয়! ইহাকে 

শোধন করে । ইনি অদিতি সম্থান দেবতাঁদিগের সহিত মিলিত হয়েল। 

৮1 এই নিম্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর বাঁইয়। ইজ্দ্রের সহিত, 

বাঁয়ুর সহিত এবং সুরধ্য কিরাণের সহিত মিলিত হইতেছেন। 

৯1 হহেসোঁম! তুমি মধুর রস ও নুন্দরন্ূপ ধাঁরণপূর্বক ভগ নামক 
দেবতাঁর জন্য এব পূষ] ও বায়ু ও মিত্র ও বৰকণের জন্য ক্ষরিত হ৪। 

১০। তোমার যে অন্ন সঞ্চয়, তাহ! ভর্দালোকে, স্থর্গলোঁকে থাঁকে, 

তোঁমার অতি প্রবন্ধ সুখকরী শক্তি এবং তোঁমার প্রভূত অন্ন পৃথিবী 

ভোগ করে। 

১১। এই সোমের ফাঁহীঘে আঁমর1 মনুষ'দিগের সকল খাদ্যদ্রব্য 

উপাজ্জন কার এবং ভাঁগ করিবার ইস্ছঠহইজে ভাগ করির়ণ লই। 

১২। হে সোম! তুমি অন্নদ|তা, অতঞ্ব আঁগাঁদিগের আরাধ্য 
ইন্্র ও বায়ুশণ ও বকণদেবের উদ্দেশে ক্ষরিত হও । 

১৩। সেই যে সোঁম, বাহাঁকে উত্তমরূপে প্রস্ততি করিরা স্থানে স্থানে 

রাখ হইরাছে এবং ক্ষীর, প্রভৃতি সংযোগে ম্ুম্বাডু কর1 হইয়াছে, ধাহাকে 

পান করিলে শত্রদিগকে পরাঁভয় কর। যাঁর, ইক্দ্রাদি রেবগণ সেই সোঁমের 

দিকে বাইতেছেন। 

১৪। যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, ভাঁহাঁকেই আঁমাদ্দিগের স্ততি গীতি 

গণ উ এমরূপে সংবর্ঘন! ককক। যেরূপ বনুক্ষণ স্তনপাঁন না করাইলে 
জননীগণের স্তন স্ফীত হইঝ1 উঠে, তখন সন্তানকে পাঁইলে তীহারা পরম 
জমাদরে খ্রহণ করেন । তদ্্রপ স্তরতিগণ সোমকে চাহে। 

৯২৯০ 
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১৫| ছে সোম! তুমি আমাদিগের গোৌঁধনকে নিরূপদ্রব কর। প্রচুর 

অন্ন বিতরণ কর ৷ চমত্কার বারি বর্ষণ কর। 

১৬। সোঁমক্ষরিত হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাঁগু জ্যোতিঃ” 
পুরী আঁবিভ্ভত করিলেন, উহ] আঁশ্চর্্যরূপে আকাঁশময় বিস্তার 
হইল্ । রর্ম, 

১৭) হে জ্যোঁতিঃর্দর সোম! তুমি ক্ষরিত হইতেছ, তোঁমাঁর সেখ ' 
আনন্দঞর এস অবাধে মেষলোমের দিকে যাইতেছে । 

১৮। হে সোম! তে'মার অতি প্রতদ্ধ দীপ্তিশালী রম ক্ষরিত হইয়! 

সমস্ত ব্রহ্মাঁগুকে দীপামান্ করিয়| দৃ্টিগোঁচর করিয়া দিতেছে । 

১৯। হেসোম! তোমার ষে রস দেবতা!দিগের সংসর্গ বাঁঞ্ছ। করে 

এবং রাক্ষসদিগকে ধংস করিয়া থাঁকে, যাহা আনন্দ বিধান করে এবহ 

[সর্ব লোকের] প্রাথনীয় হয়, সেই রস ধাঁরণপুর্বক তুমি করিত হও। 

২০। হে সোম! তুমি বিপক্ষ শ্রেণীস্থ বৃত্রকে বধ করিয়াছ, প্রতিদিন 
অন্ন বিভাগ করিয়া দাও । তুমি গোধন বিতরণকাঁরী এবং অশ্ব প্রদান 

কর।। 

২১। জুম্মছু ক্ষীরদির সহিত মিশ্রিত হইয়খ, হে সোঁম ! তুমি অন্তর 

আপন স্থান গ্রহণপুর্ধক দীপ্ডিশালী হও; যেমন ্যেনপক্ষী দ্রতবেগে 

যাইয়া আঁপন স্থানে উপবেশন করে । 

২২। হেসোৌঁম! যখন রৃত্র তাবৎ জলভাগুর রোঁধ করির! রাখিয়।- 

ছিল, দেই সময়ে ইন্দের রৃত্র সহহারস্বরূপ ব।ঁপাঁরের সময় তুমি ইজ্রকে 

রক্ষা করিয়াহিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও। 

২৩। হেধন বর্ষণকরী সোঁম! আমর! যেন বীরপুভ্র সহকারে ধন 

সমস্ত জয় করিয়! লই। তুমি শোঁপিত হইতে হইতে আমাদিগের স্রতি- 

বাকাসমুহের উন্নতি বিধান কর। 

২৪। হে সোম! তোঁমাঁর রক্ষাঁয় রক্ষিত হইয়া আমর যেমন বিপক্ষ- 

দ্রগকে খণ্ড খণ্ড করিয়! নিধন করি । হে সোম! আমাদিগের সতকর্মের 

সময় তুমি সতর্ক থাঁক। | 
১২৯১ 



৭ অষ্টক, ৯ অধ্যায় । ] খগ্বেদ সংহিতা ॥ [৯ মণ্ডল, ৬২ স্চৃক্ত । 

২৫। এই সোম ক্ষরিত হইতেছেন; ইনি হিংসকদিগকে নষ্ট করি- 

তেছেন, ইনি ব্যয়কুণ্ঠ কুপণদিগকে নষ্ট করিতেছেন, ইনি ইন্দ্রের নিকট 
ণাইঙেছেন। 

২৩|। হেক্ষরগ সোম! প্রচুর ধন আঁমাঁদিগকে দাও; হিংসকদিগকে 

ন কর) আমাদিগকে ধন, জন ও যশ বিতরণ কর। 

২৭। হছে সোম! যখন তুমি শোধন হইতে হইতে আমাদিগকে ধন 

দান করিতে উদ্যত হও, যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর, তখন শত শত 

হিংসক শত্রু মিলিত হইয়াও তোমার কিছুই করিতে পারে ল1। 

২৮। হে সোম! তুমি নি্পীড়িত হইয়খ ধন বর্ষণ করিতে করিতে 

ক্ষরিত হও; দেশ মধ্যে আমাদিগকে যশস্থী কর; সকল শক্র নিধন কর 

২৯। হেসোম! আমর এক্ষণে তোমার বন্ধুত্ব লাভ করিয়। তোমার 

অন্নে পুষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত বিপক্ষদিগকে যেন পরাজয় করিতে 
পারি। 

৩০ । হে সোম! বিপক্ষ সংহারের জন্য তোমার যে সকল সুশশানণিত 

ভয়ঙ্কর অন্ত্রশন্ত্র বিদ্যমান আছে, তত্সহকারে আমাদিগকে পরাজয়রপ 

অযশ হইতে রক্ষা! কর। 

৬ স্ুত্। 

পবমান সোম দেবত1। জমদগ্মি খবি। 

১। এই দেখ সে!মরসগুলি সমস্ত সৌভাগ্য আমাদিগকে দিবেন বলিয়। 

পবিত্রের নিকট শীঘ্র শীত্র উৎপাদিত হইতেছেন। 
২। এই সকল অতি তেজন্বী সেমরম যাবতীয় তুক্ষম্ম নষ্ট করিতে 

ছেন, আমাদিগকে সম্ভান সম্ভতি ও অশ্ব দিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং আমা- 

দিগকে চমত্কার বক্সাদি দ্িতেছেন । 

৩। এই সকল ০নোমরন আমাদিগের নিমিত্ব এবং গোধনের নিমিত্ত 

চমত্কার অনমবিধান করিতে করিতে আমাদিগের স্তাতিবাক্য গ্রহণ 

করিতেছেন । 

১২৯২ 



৭ অষ্টক'১ অধ্যায়। ] .খগ্বেদ সংহিতা । [৯মগডল, ৬২ হাত 

৪। পর্তোঁৎপন্ন সোম আনন্দের জন্য নিষ্পীড়িত হইলেন এব! 

জলমধ্যে রদ্ধি প্রার্থী হইলেন। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় জ্ঞতবেগে আপন 

দ্বখনে গিয়। উপবেশন করিলেন (১) । 

৫) যে নির্মল খাঁদাদ্রব্কে দেবতার! প্রার্থন। করেন, তিনি 
পথ প্রদর্শনকারী খন্িকের তাঁহাকে নিষ্পীড়নপুর্বক জল শোঁধন করেন, 
[যজ্ঞ শেষে] গোঁধন তাহার আঁ্বাদন গ্রহণ করেন । ৃ 

৩। অনন্তর অহুষ্ঠানকর্তী খত্বিকেরা যজ্ঞস্থলে সেই সোঁমের আঁলন্দকর 
রসকে অমরত্ব লাভের জন্য সুশোভিত করেন) যেমন লোঁকে ঘোঁটককে 

সুশোভিত করিয়! থাকে । 

৭। হে সোম! তোমার যে সমস্ত সুরস ধাঁর! উপদ্রব নিবারণের জন্য 
উৎপদিত হুইয়াঞ্ছে, তৎসহকাঁরে পবিত্রে যাঁইয়। উপবেশন কর। 

৮1 হেসোম! তুমি মেষলোমের মধ্য দিয়! নির্গত হইয়! ইন্দ্রের 

পানের জন্য পাত্রে পাত্রে যাঁইয়! স্থান গ্রহণ কর। 

৯ । হেসোম ! তুমি অতি মুন্বাছু হইয়| ক্ষরিত হও। আঙ্গিরাঁর 
সন্তীনদিগকে উত্তম উত্বম সামগ্রী ও মৃত দুধ্ধী আঁহরণ করিয় 
দাও । 

১০ | এই দেখ বনুদশর্ধ সোমরস পাত্রে স্থাপিত হইয়াছেন, ক্ষরিত 
হুইতেছেন এব জলমধ্যস্থ খাদাদ্রব্কে আন্দোলিত করিয়! আপনার 

সন্ধান জাঁনাইয়! দিতেছেন | 

১১ | এই যে সোঁম, ইনি ধন বর্ষণকাঁরী, তাহাই .ইহাঁর একমাত্র 
কাধ্য, ইনি রাঁক্ষিগকে লংহার করেন এবং দাঁত] ব্যক্তিকে অশ্যে ধন 
দিয়া থাকেন। 

১২। হে সোম! তুমি অতি প্রচুর ধন ক্ষরণ করিয়! দাও, গো, 
অশ্ব, সকলি দাও, এমন ধন দাঁও, যাঁহাঁতে নকলের উল্লাস হয়, যাহ! 
সকলেই পাইতে বাঞ্ছ। করে। 

(১) লোমরপ পত্রে ঢালার পহিত ও শ্যেনপন্ষীর উড়িয়।? আসার লছিত, ' 
অনেক চ্ছীনে তুলনা কর! হইয়াছে। এই রুপ উপম। হইতে কি শ্যেনপক্ষীকর্তৃক 
সোম আহরণ লম্বন্ীয় বৈদিক উপাখ]ান উৎ্পন হইয়াছে? এই তৃকের ১৫ ধক্ দেখ। 



৭তইক, ১ অধ্যায় ।] গর্ধেদ সংহিত]। [৯ মণ্ডল, ৬২ হ্ৃক্ত | 

১৩) এই দেখ, মনুষয্েরা সোমকে মেচন করিতেছেন, ইতাঁকে 

শোঁধন কর1 হইতেছে, ইহ্থার যশ গাঁন করা হইতেছে, কারণ ইনি অত্যন্ত 

কার্য ক্ষম। 

১৪ | এই সোম অশেব গ্রকাঁরে রক্ষা করেন, বিস্তর ধন দান করেন, 
ইনি লেকের পিস্মাঁণ কর্তা, হ'হার ক্রিয়াশক্তি অদ্ভূত, ইনি আনন্দের 

বিধাতা; ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন । 

১1 এই মোম জন্ম গ্রহণপূর্ধক নান! স্ততিবাক্য লাঁভ করিয়। 
ইঞ্জের পানের জন্য যথাযোগ্য পাত্রে সংস্থাপিত হইতেছেন । যেব্ূপ 

পক্ষী আপন কুলারে স্থান হণ করে। 

১৩ ॥ যখন পথ প্রদর্শনকারী খত্বিকগণ .সাঁমকে নি্পীড়িত করেন, 
তিনি পাত্রে পাত্রে উপনতশেন করঙঃ যেন রণভূমিতে প্রবল বেগে অগ্রসর 

হইতে থাকেন । 

১৭। খত্বিক্গণ সেই সোঁমকে খষিদিগের রধে [ঘোটকের ন্যায়] 
যোঁজন! করিতেছেন; সেই রথের তিন পৃষ্ঠ, তিন স্থান উন্নত, সপ্তছুন্দ 

তাহার রজ্জ,। এই রূপ রথে যোজন! করিলে দ্নেবতাঁদিগের নিকট 
যাওয়া বাঁয়(২)। 

১৮1 হে সোম লিম্পীড়নকাদীগণ' সেই সোঁম জ্ুতগাঁমী অশ্ববৎ, 

তিনি ধন স্পর্শ করেন, অর্থীৎ আনিয়! দেন; যুদ্ধে যাঁইবাঁর জন্য তাহাকে 

সজ্জিত কর । 

১৯। মোম নিষ্পীড়িত হইয়] কলসের মধ্যে যাঁইতেছেন, সর্বপ্রকার 
সে'ভাগ্যলক্সনী আমাদিগকে আনিয়! দিতেছেন এবং বিপক্ষের গোঁযু 

মধ্যে বীরের ন্যায় দণ্ডায়ম।ন হইয়াছেন। 

২০। হেসোঁম! মন্ুষ্যগণ তোঁমার €নেই মখুময় রসের গু কীর্তন 
করিতে করিতে দেবতা(দগের আনন্দ বদ্ধীন করিবার অন্য দোহন 

করিতেছেন । 

(২) লায়ণ বলেন, তিন পৃষ্ঠ বলিতে তিন বার নিম্পীড়ন অর্থবৎ চোদন । 
আর তিন স্থান উমত ইছাঁর অর্থ তিন বেদ। 

১২৯৪ 



স্ক আত | এপ তপন এ 

৭ আষই্টক, ১ অধ্যায় । ] ' খথেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬২ সুক্ত | 

ই১। দেবতার যাঁছার নাম শুনিতে ভাঁল বাঁসেন, যাহার আল্াপ 

অতি মধুর, হে খত্বিক্গণ ! মেই সৌঁমরসকে দ্রেবতাঁদিগের নিমিত্ত ৪ 

ত্রের উপর রাখিয় দাঁও। 

২২। খ্রত্বিক্গণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদে? 

গুণকীর্ভুন হইতেছে, ইহাঁর1 প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইহাদিগের শক্তি 
অতি চমৎকার ও আঁনন্দপ্রদ | 

, ২৩। হে সোম! যে তুমি শোধন কালে গব্য ক্ষীরাঁদির সহিত 
মিতিত হইয়] তক্ষণের উপযোগী হুইয়| থাক, মেই তুমি এক্ষণে অন্নদান 
করিতে করিতে ক্ষরিত হও । 

২৪। হে সোম! আমি জমদগ্ি, তোমার ভব করিতেছি । তুমি 

আমাদিগকে সব্বগ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করির] 
দাও । 

২৫। হেসোম! তুমি শ্রেষ্ঠ বস্ত। যেমন আঁমর1 তোমার স্ততিবাঁকা 
উচ্চারণ করি, যেমন আমরা নানাবিধ কবিত1| তোষাঁর বিষয়ে রচন। করি, 
তেমনি তুমি ক্ষরিত হও 

২৬। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি ব্রহ্মাগুকে কাঁপাইয়| তুল। তুমি 
আমাঁদিগের স্ততিবাক্য গ্রহণপুর্বক আঁকাঁশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া দাও । 

২৭। হে সোম! তোমার মহিমাতেই এই সকল ভুবন সুস্থির হইয়া 
আঁছে। এই সমস্ত নদী তোমার দ্রিকেই ধাবিত হইতেছে 1 

২৮। যেমন স্বর্গের ব্রা্টি অবাঁধে পতিত হর, তদ্রুপ, হে সোঁম ! 
তৌমাঁর ধার! সমস্ত শুক্লৰণ পবিত্রের দিকে ধাবিত হইতেছে। 

২৯) তোঁমর| ইন্দ্রের নিমিত্ প্রচুর পরিমাণ সোম প্রস্তত কর, কারণ 
 ইছার দ্বার বলের পু্টি, ধনের লাভ এবং. হারের, আহরণ হইয়া 

কলা কটি । ৩৯ 

থাকে | 

৩০। বিবিধ টির সত্যস্বভাব সোম ক্ষরিত হইতে 
হইতে পৰিত্রে শিয়। বসিলেন এবং অুবকর্তী ব্যক্তিকে বলবীর্ধয দিতে 
লাগিলেন। 



৭তঅষ্টক,১ অধ্যায় ।] খ্রথেদ সংহত! । [ ৯ মণ্ডল, ৬৪ চৃত । 

২৪) হে সোঁম! তুমি কর্িষ্ঠিও.আনন্দবিধাত।। তুমি শত্রদিগকে 
সংহাঁর করিতে করিতে ক্ষরিত হও। দ্ববদ্েষী লোককে অপদস্থ কর! 

২৫ | শুভ্রবর্ণ সোঁমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে নানাবিধ স্তরতিবাক্য 

গ্রহণ করিতে করিতে উত্পাদিত হইলেন | 

২৬। দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোঁমরূস গুলি তাবৎ শক্র সংহার করিতে 

করিতে ক্ষরিত হইলেন এবং উৎপাদিত হইলেন ॥ 

২৭। ক্ষরিত সোঁমলি স্বর্থলৌক ও নভোঁমগুল হইতে [আনীত 

হইয়া] পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে উৎপাদিত হইলেন । 

২৮। হে স্ুচাঁক কর্ণ্াকারী সোম! তুমি ধারাঁরূপে ক্ষরিত হইয়! 
ভাবত রাক্ষস শত্রদিগকে সংহার কর। 

২৯। হে সোম! রাঁক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে করিতে এবং শব্দ করিতে 
করিতে উজ্জ্বল ও উত্ুকৃষ্ট বল আঁম!দিগকে দাঁন কর । 

৩০1 হে সোম! যাবতীয় দিব্য বস্তু ও যাবতীর পার্থিব সামগ্রী ও 
সর্বপ্রকার কাম্য পদার্থ আমাদিগকে দান কর। 

এস পপ সপে স্পা শিস 

৬৪ সুক্ত | 

পবমান সোম দেবত1 ৷ মরীচিপুত্র কশ্যপ খধি 

১। হে সোম! তুমি দীপ্তিমান্ বর্ষণকর্তী। হেদেব! বর্ষণ করাই 

ভোমাঁর একমাত্র কা্ধ্য। বর্ষণ করতঃ তুমি ধন্ম সমস্ত ধারণ কর। 

২। বর্ষণই তোমার ধর্দ্রপ বর্ষণের জন্যই ভোমাঁর বল বীর্ধয, বর্ষণের 
জন্যই তোঁমীর বিভাঁগ এবহ বর্ষণের জন্যই তোমার রস । হে বর্ধণকারী ! 

তু্গিই যথার্থ বর্ষণবর্তী!। : 

৩। তুমি ঘোটকের ন্যাঁয় শব্দ করিতে করিতে বর্ধণ কর। 
আমাদিগকে গোধন ও বেগবান অনেক অশ্ব বিতরণকর। আমাদিগের 

ধনাগমের পথ পরিস্কার করিয়! দাঁও। 

৪) গে, অশ্ব প্রভৃতি কামনাপুর্বক এবং সোঁকবল বাগ! করির। 
থত্তিকের। বেগধুক্ত উদ্থলং শুভ্রবর্ণ নতেজ সোমরম নকল স্যরি করিলেন । 

১২৪৯৮ 



৭ অষ্টক, ১ অধ্যায় |] খণেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬৪ ভুক্ত | 

৫।॥ যজ্পকর্তীর| সোঁমকে সুশোভিত করিতেছেন, চুই হস্তে শোঁধন 

করিতেছেন | সেই সোঁম মেষলোমে ক্ষরিত হইতেছেন। 

৬। যিনি দাঁতী, তাহার জন; সোৌঁমরসেরা যেন কি নরলোব হইতে, কি 
দ্েবলোঁক হইতে, কি আকাঁশ হইতে সর্বস্থ(ন হইতে ধন আহরণ করিয়া দেন | 

৭। হেসোৌঁম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারা লমস্ত : 
যেন কিরণ €শ্রণীর ন্যাঁয় বাহির হইতে থাঁকে। 

৮। ছেসোম! তুমি সঙ্কেত করিয়া! আঁকাঁশের উপর হইতে আগমন 
কর এবং অশেষ রসের আধার হইয়! আমাদিগকে ধন দাঁন কর। 

৯। হেসোম! যখন তোঁমার রস সূর্ধ্যদেবের ন্যায় পবিত্রের উপর 

আরোহণ করে, তখন তুমি মেই পথে প্রেরিত হইয়1 শব্খ করিতে খাঁক। 

১০। যেরূপ রথী অশ্ব চাঁলন! করে, ভদ্র সোম অ্তবকর্তীদিগের 

স্ততিবাঁক্য শ্রবণমাত্র চলিভ হইলেন, যেহেতু তিনি চৈতন্যবিশিষট 
এবং সকলের শ্রীতিকর । 

১১। তোমার সেই যে তরঙ্গ, যাহা দেবতাদ্দিগের দিকেই ধাবিত 

হয় এবং যজ্ঞ মধ্যে স্থাঁন গ্রহণ করে, তাঁধ! পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইল । 

১২1 হে লোম! যে তুমি দ্েবতাঁদ্িগের নিকট যাইবার জন্য নিতাস্ত 

ব্যস্ত এবং আনন্দের বিধাতা, মেই তুমি ইন্দ্রের পাঁনের জন্য আমাঁদিগের 
পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও। 

১৩। হে সোম! খত্বিকেরা তোমাকে শোধন করিতেছেন, অঙঞব 

তোমার ক্ষরণ হউক, তাহা! হইলেই আমাদের অন্ন লাঁত হইবে। তুমি 

তেজঃপুঞ্জ মুর্তিতে গোঁধনের দিকে গমন কর। 

১৪। হে হরিগুবর্ন সোম! স্তুতি বাঁকা তোমাকেই অর্শে। তোমাকে 

করে, এরূপ ধন ও অন্ন বিতরণ কর । 

১৫) হে সোম! তোমার মূর্তি দীপ্তিশীল। বলশালী যজ্ঞকর্ত| 

ব্যর্তিগণ €তাঁমাকে সংগ্রহ করিয়াছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার পোধন 

হইতেছে, তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের নিকটে যাঁও। 
১২৯৯ 



৭আষ্টক, ১ অধ্যায় ।] খথেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬৪ হুক্ত। 

$৩। সোমরসগুলি আঁকাঁশের দিকে প্রেরিত হইতেছে, অঙ্গুলি 
সহযোগে তাহাদিগকে উত্তোলন কর! হইতেছে, তাহার! শীত্র শীঘ্র উৎ- 

প!দিত হইতেছে । 

১৭। পেোঁমুলিকে শোধন কর! হইতেছে। তাহাদ্দিগের স্বভীবই 

গতি । তাহার! অরুেশে আকাশের দিকে যাইতেছে । তাহার! জলপাত্রে 

যাইতেছে । 

১৮। হেসোঁদম! আমাদিগকে তুমি স্নেহ কর, আমাঁদিগের ভাঁবৎ ধন 

সম্পার্ত নিজ বলে রক্ষ!কর এবং আমাদিগকে লোকবল দাও এবং বাসের 

জন্য গৃহ দাও। 

১৯। হে সোম! তুমি যেন একটা সুচাঁক গতিশীদ ঘেো'টিক, খত্বিকের! 

তোমাকে যোজন! করিলে, তুমি পরিমাঁণপুক্ৰক পাঁদন্যাঁস করিতে থাক, 
এইরূপে তুমি জলপাত্রে ষ।ইয়] স্থিতি কর। 

২০। দ্রতগ(মী সোঁম খন সুবর্ণময় ষজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন, তখন 

নিরব্রে!ধ লোৌকদিগের সহিত তাহার সম্পর্ক উঠিয়। যাঁয়। 

২১। লুক পুকষের1 সতব করিলেন । অবোধ লোকে যজ্ঞের দিকে মন 
দেন, নির্ববে(ধ লোকে তলাইর যায় । 

২২। হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং ভাহাঁর সহচর মকণ্ুগণের 

পানের জন্য, তুমি অতি চমত্কার আশ্বাদন ধারণপুর্র্বক ক্ষরিত হও, যজ্ডের 
সনে উপবেশন কর। 

২৩) হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত ₹ও, তখন বচন রচনাকুশল 
বাক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য পোকে তোমাকে শোঁধন 

করে। 

২৪। £হ কার্ধাকুশল সোম ! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র, অর্ধ্যম! 
ও বৰণ ও আর আর তাবৎ দেবত1 তোমার রস পাঁন করেন। 

২৫1 হে সোঁম! শোঁধন কালে তুমিই স্তবকারীদ্িগকে এরূপ স্ততি- 
বাক্য উচ্চারণ করিভে প্রব্বত্ত কর, যাহ! বুদ্ধিমত্বাস্থচক এবং নাঁন৭ প্রকার 
বাক্যালঙ্কারে সুশেতভিত। 

" ১৩৪৩ 



৭ তাক, ১ অধ্যায় । ] ক্ষথ্থেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬৪ ভুক্ত । 

২৬) হেসোঘ! শোধন কালে তুমি আঁমাদিগের মুখে ধরূপ.বুক্য 

আনয়ন করিয়া দাও, যাহার রন লতি নুন্দর এবং. যাঁহাঁর উচ্চারণ করিয়। 
আমরা তোঁমর নিকট ধনের কামন] করিতে পারি। 

২৭ | হে সোম! বিস্তর লোকে তোঁষাকে ভাক্য়া! থাকে! এই যঞজে 

তুমি গোঁধন প্রাপ্ত হইয়া এই সকল ব্যঞ্তির প্রীতি উৎপাদন করিতে করিতে 

কলসের মধ্যে প্রবিউ হও। 

২৮। শুর্লবর্ণ পোঁমরসগ্লি অতান্ত দীপ্তিশাদী রূপ ধাঁরণপুর্দক এবং 

ধারাঁসহযোঁগে শব্দ করিতে করিতে ক্ষীরের সহিত খাইয়! মিশ্রিত হইতেছে। 

২৯| যেমন গেদ্ার! [বিপক্ষদিগের দর্শন পরিহাঁরের জন্য] বসিতে 

বসিতে [গুড়ি মারিয়া] শিরা যুদ্ধে প্রবেশ করে, তদ্রুপ জ্ঞতগামী দোঁমরস 
সতর্কভ|বে যে প্রবেশ করিলেন, কারণ যাহার! তাহাকে প্রস্তত করেন, 

তাহার1 তাহাকে চাঁলইয়। দিলেন | 

৩০ | হে সোমরস ! তুমি কর্মনকুশল, তুমি দীপ্তিমীন, ও বলশাঁলী, তুমি 
দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া! আঁমাঁদিগের মঙ্জল কর। 





৭ অই্টক,২ অধ্যায়।] , খগ্বেদ সংহিতখ। [৯ মণডল,৬৫ ভু | . 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

৩৫ সু | 

পবমণন সেশম দেবতা। বরুণের পুজ ভূগুখছি। অথবা ভূগুতনয় 

জমদঘ্ি ধবি। 

১। অঙ্গুলি গুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তাঁহারা পরস্পর জ্থসম্প- 

কাঁয় কয়েকটী আ্ীলোঁক, সোঁম যেন তীহাদিগের স্বামী(১)। এই 
কয়েকটা স্ত্রীলোক অতিশয় কার্য্যকূশল, ইহারা তাহাঁদিগের বলশালী 
াঁননীয় ম্বামীকে চালাইতেছে, ইহাদের বাসনা এই. যে সোমরস ক্ষরিত' 
হয়। 

২। হে মোম! তুমি উজ্জ্বলভাঁবে ক্ষরিত হও, তুমি উজ্জুল্য গুণে 
সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ । সর্বপ্রকার ধনসম্পাত্তি আহরণ করির1 দাও। 

৩। হেসোম! তোমাকে উত্তমরূপ শব কর হইয়াছে, দেবতাঁদিগের 

আরাধনাপুর্ব্বক টি উপস্থিত কর। তোঁমার ক্ষরণের দ্বার! যেন আমর! 
উত্তমরূপ অন্ন লাঁভ করি । 

৪। হে সোম! তুমি আপন উজ্জ্বল উজ্জ্বল, আমর! সকর্ম্ম- 
অনুষ্ঠঠন উপলক্ষে তোঁমাকে আহ্বান করিতেছি, কারণ তুমি অভিনধিত 
ফল বর্ষণ করিয়! থাক। 

€। হে সোম! তোমার অস্ত্রশক্্ অতি চমগ্কার, তুমি আনন্দ বিখাঁন 
করিতে করিতে এই ভাঁবে ক্ষরিত হয়, যাহাতে আঁমাদিগের লোকবল 
হইতে পারে। তুমি সুচকিরূপে এই স্থানে আগমন কর । 

(১) এই উপমাটা খথেচদের অনেক ক্ছলে ব্যবহার হইয়াছে, কার্ধ্যপটু 
অস্কুলিগুলিকে অগ্নিঃ ব। ইন্দ্র, ব1| লোঁমদেবের স্ত্রী বলিয়! বর্ণন1 করিতে খবিগণ 

তাল বানিতেন । এইরূপ উপমা হইতে অনুমান কর1 বায়, যে তৎ্কালে ধনাঢ্য ৰা 
রাজাগপের বু্ধুদুরপুতিগ্রহ কর্বিবর রীতি ছিল। 

সসতী0,৯ 



7 আই্টক,২ অধ্যায় ।] খণ্েদ সংহিত . [ ৯মগুল, ৬৫ সুক্ত | 

৬। যতৎকাঁলে ছুই হস্তে তোমাকে শোধন কর হয় এবং সেই সঙ্গে 

তোমার উপর জল সেচন করা| হয়? তৎকালে তুমি কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপিত 
ইইয়! পরে তৎসংস্হ্ট অন্যান্য পাত্রে গমন কর। 

৭। হে খিক্ণণ! যেকপপ বাহথষি, গান করিযাডিলেন, তজ্প 
তোমর! সোঁমের উদ্দেশে গাঁন আরম্ত কর, কাঁরণ তিনি অতি প্রধাঁল এবং 

চতুর্দিকেই তাহার দৃষ্টি । 

৮) দেই মোম শত্রবর্গের নিবাঁরণক্তা, তীঁহ! হইতে মধুর রস 
লির্গত হয়, ইন্দ্রের পাঁনের জন্য দেই হরিতবর্ণ রস প্রস্তরফলকের দ্বার! 

নিজ্পীড়িত হয়। 

৯) হে পোঁম! তুমি ঈদৃশ বলশালী, তোমার বন্ধুত্ব আমর| প্রার্থনা 
করিতেছি, আম।দিগের বাঁসন। থে সর্ধপ্রকাঁর ধনসম্পন্তি জয় করি । 

১০)। হে অভিলধষিত ফলবর্ষণকাঁরী সোম! তুমি ইন্দ্রের আনন্দ 

বিধান করিতে করিতে ধরারূপে ক্ষরিত হও। তোমার ক্ষমতার দ্বারা 
যেন আমর! সকল ধন লাভ করি। 

১১। হে. সোম! তুমি ভুলোক, ছ্যুলো ক. এ উভয়ের ধারী 

এবং ক্র্ণের দিকেই তোমার দুটি । তোমাকে আমি বলশালী আনিয় যুদ্ধ 
অভিমুখে প্রেরণ করিতেছি । 

১২। হেসোম! এই অস্গুলিদ্বার আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, 
তুমি হরিতবণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোঁমাঁর সথাকে যুদ্ধের 
দিকে পাঠাই দাও। 

১৩। হে সোঁম! তুমি সকল দিক দর্শন কর। আমাঁদিগের জনা 
প্রচুর আহার আনিয়া দাও এবং আমরা কোঁনু পথে যাইব ভাঁধ 
দেখাইর দ1ও। 

১৪। হে সোম! কলসগুলিকে স্তব কর! হইয়াছে। অতএব তুমি 

ইন্দ্রের পানের জন্য ধাঁরাঁরূপে প্রবলবেগে উহার মধ্যে এরবেশ কর । 
১৫। তোমার যে সুতীক্ষ ও আনন্দকর রস, তাহ! প্রস্তরফলকদ্বার! 

নিষ্পীড়িত হইয়। থাকে । তুমি দর্পহারী হইয়] ক্ষঠিত হও। 



৭ আটক, ২ অধ্যায় । ] খণ্ধেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৬৫ ছৃক্ত | 

১৬। এই যে সোম ইহাঁকে স্তব কর! হইতেছে, ইনি আকাশের দিকে 
যাইবার জন্য রাজার ন্যায় মনুষ্ের প্রতি যাইভেছেন ॥ 

১৭) হে সোম! আমাদিগের রক্ষার জন্য আমাদিগকে শতশত 

গোঁধন ও ঘেটিক এবং উত্তম উত্তম সম্পত্তি আনয়ন করিয়। দাঁও। 

১৮। হে দোঁম! দেবতাঁদিগের পানের জন্য তোমাকে নিম্পীড়ন 
কর] হইয়াছে, তুমি আমাদিগকে উজ্গ্রলরূপ এবং বিপৃক্ষ_প্রাভবৃকারী 

তে প্রবাল কর। 
১৯। হেদোঁম! যেমন শ্যেপক্ষী, আপন কুলায়ে উপবেশন করে, 

তদ্ধপ তুমি তেজঃপুঞ্জ মৃত্তি ধাঁরণপুর্ব্বক এবং শব্দ করিতে করিতে কলসের 
মধ্যে প্রবেশ কর(১)। 

২০। এই সোঁমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্র এবং বাঁয়ু এবং 

বকণ এবং অন্যান্য দেবতা এবং বিষুর উদ্দেশে চলিয়া ছেন। 

২১। ছে সোম! আমাদিগের সম্তানবর্গকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর 
এবং এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমর! সং. প্রকার, ধন নুল্পত্ি প্রাপ্ত রে ভি 

২২। যেসকল সোমরস অতি দৃরদেশে, কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে 
প্রস্তত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল সোন শর্ধ্যণাব৩(২)% নামক. সরোবরে 
প্রস্তুত হইয়াছে। 

২৩) কিন্বা যে সকল সোম আর্জাকদেশে, কিনব কুত্বদেশে, কিছ! 
সরম্তী প্রভৃতি নদীর মধ্যে, কিন পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হই ছে(৩)। 

২৪। সেই সমস্ত দোঁম উজ্্বলভাঁবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমগুল 
হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়| দ্রিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান 
ককন। 

(১) নৌমরলের কলসে প্রবেশের সহিত শ্যেনপঙ্গীর. কুল'য় প্রবেশের উপয়া। 
এটা খধিগণের বড় মনোগত উপমা | বি 

(২) শ্র্ধযণ্)ীৰতী নূদীর উল্লেখ আমর পুর্বেই পাইয়াছি। 
(৩) আজীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী, পঞ্চজন্ অর্থে লিন্ধুর পঞ্চশাখ1 তীরক্ছ 

জনপদের (আধুনিক পঞ্জীব প্রদেশের) অধিবাঁপী এইরূপ অনুমান হয়। 7“ ও 
[54120 

৯৩০৫ 



৭.আইক, ২ অধ্যায়। খগ্বেদ সংক্িত1॥ ৯ মণ্ডল, ৬ ভুত 

২৫। এই যে সোঁম,যিনি দেবতাদিশের সংসর্ম কামনা করেন, 

জমদগ়ি তাঁহাঁকে স্ব করিতেছেন, তিনি চালিত হইয়া গোঁচর্মোর উপর 
ক্ষরিত হইতেছেন। 

২৬। যেরূপ অশ্বদি্কে জলমধ্যে লইয়! গিয়! তাঁহাদিগের গতর 
শোধন করিয়া দেয়, তদ্রপ এই সকল শুভ্রবর্ণ সোঁমরসগুলি ক্ষীর প্রভৃতি 
বস্তর সহিত মিশ্রিত হুইয় খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিতে করিতে জলের মধ্যে 
শোধিত হইতেছেন। 

২৭। হে সোম! যখন €তভোমাঁকে নিম্পীড়ন কর! হয়। তখন চতুঃ- 

গার্বর্ত খত্বিকের! দেবতাঁদিগের উদ্দেশে তোঁমাঁকে প্রেরণ করেন। তুমি 
উজ্ম্ুলভাঁবে ক্ষব্নিত হও । 

২৮। হে জোঁম! তোমার সেই ষে প্রভাঁব, যাহ! সকলকে সুখী করে, 

যাহ! ধনসম্পত্তি আঁনিক়1 দেয়, শত্রু হইতে রক্ষ! করে এবং সকল লোকের 

শ্রীর্থনীয় হয়, আমর! তাহ! কাঁমন! করিতেছি। 

২৯। সেই বল আমাদিগকে মদমন্ত করে, সকলেই তাহ! কাঁমন1 করে, 

তাহ! বুদ্ধিমাঁন্ ব্যক্তির ন্যায় এবং জ্ঞাঁনী ব্যক্তির ন্যায় রক্ষ। করে এবং 
সকলেই তাঁহ! প্রার্থন] করে। 

; .৩০। আমর! তোমার নিকট ধন ও জ্ঞান প্রার্থন! করিতেছি: হে সৎ- 

1কর্মকারী সোম! আমর তোমার নিকট সন্তানসম্ততি প্রাথন। করিতেছি, 
 যেছেতু তুমি সকলকে রক্ষ! কর এবং বিস্তর লোঁকে তোমাকে প্রার্থন। করে ॥ 

৩৩ স্ুক্ত। 

অগ্নি ও পবমাঁন সেখম দেৰবত1। শত লখংক বৈখবনশ খখি। 

১) হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর, তুমি সখ, তুদি মন্য, 
আমর! তোমার বন্ধ, আমাদ্িগের এই সমভ্ত কবিতা শ্রবণপুর্বক তুমি 

ক্ষরিত হও । 

২) ছে সোম! তোঁমার যে ঢুইটি পত্র ব্রভাবে জবন্থিত ছিপ, 
তদ্বার। তৌনার নব্ধাপেক্ষা চমৎকার শেভিহইয়ীছিল। 

৯৩৩৩ 



৭ অষ্টক, ২ অধ্যায়। ] খণ্েদ সংহিতা । [ ৯ বগল, ৬৬ ছু 

৩। হে সোম! তোমার চতুর্দিকে লতা] অবস্থার যে সকল পত্র বিদ্য- 

মাঁন ছিল, তদ্ারা! তুমি তাবৎ খতুতে সুশোভিত ছিলে । 

৪) হে সোম! তুমি আঁমাদিগের সখা, আমরা তোমার সখা, আমা- 
দিগের রক্ষার জনা উত্তম উত্তম নানাবিধ আঁহার সামগ্রী উৎপাদন করিতে 
করিতে ক্ষরিত হও । 

৫ | হে সোম! €তাঁমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তাহার আপন 

তেজঃ বিস্তার করিতে করিতে পুধিবীর উপর জল বর্ষণ করিয়! থাঁকে। 

৩। এই যেঅগ্তনদী(১), ইহারা তোঁদাঁরই আঁদেশে বহমান হইতেছে, 
এই সকল গঁভী তোমারই দিকে ধাঁবমণন হইতেছে । 

৭। হে সোঁম! তোমাকে নিম্পীড়ন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ 
বিধান করিতে করিতে ধারারূপে ইন্দ্রের দ্রিকে যাঁও এবং অক্ষয় আহার 
বিতরণ কর। 

৮। সাতটি স্ত্রীলোঁক অঙ্কুলিহার] তোমাকে চালনা করিতে র্রিতে 
এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল, তাহার! কহিল, যে তুমি যজ্ঞকর্ত! 
ব্যক্তির বঙ্জস্থলে সকল কার্ধ্য ম্মরণ করাইয়া দাও । 

৯) যখন তুমি শব্দ করিতে করিতে জলের সহিত মিশ্রিত হও, তখন 

কয়েকটি অঙ্গুলি একত্র হইয়। মেষলোঁমের উপর তোমাকে শোধন করিতে 

থাকে, তৎকালে তোশ্বার কণ] নিক্ষিপ্ত হইতে থাঁকে এবং মেষলোম হইতে 

শব্দ উঠিতে থাকে। 

, ১০| ছে সংকন্মশীল বলশাঁলী মোম! যখন তুমি করিত হও, তখন 
«তামার ধঁরাগুলি এরূপভাঁবে ঝহিতে থাঁকে, যেরূপ ঘেটকগণ অন্ন আহরণ 

করিবার অভিপ্র1য়ে ধাবিত হইয়! থাকে। 

১১) কলসের উপর মেষলোম সংস্থাঁপনপূর্ক অস্গুপ্বর্গ সুমধুর 
রসের ক্গরণকারী সোমকে পুনঃ পুনঃ চ।লিত করিতে লাশ্বিল। 

১২। সোঁমরসগুলি কলসের মধ্যে সেইরূপে অন্তর্ধান হইয়া] গেল, 
যেরূপ নবগ্রনত গাভীগ্রণ গৃহের নধ্যে প্রবেশ করে। 

(১). সণ্ডনদীর উল্লেখ |. 



৭ অই্টক, ২ অধ্যায় ।]  খখেদ সংহিতা । [ ৯ মণল, ৬৬ সৃক্ত | 

১৩) হে সোঁম! যখন তুমি ক্ষীরপ্রভৃতি বস্তর সহিত মিশ্রিত হণ, 
ততকালে জল প্রবাহিত হইয়! বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে তোমার দিকে 
যাঁইয়! থাকে 1 ৃ 

১৪। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের 

রক্ষাকর্তা, তোঁমাঁর বন্ধুত্ব উপলক্ষে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছ! করিয়াছি । 

১৫ | হেসোঁম! যিনি গৌধন অন্বেষণ করেন) ধিনি মহাঁন্, যিনি 

মনুষ্যমাত্রেরই তত্বাবধান করেন, তুমি তীহীর জন্য ক্ষরিত হও। তুমি 
ইজ্দের উদরে প্রবেশ কর। 

১৩) ছে সোম ! তুমি অতি প্রপাঁন, তুমি বলশালীদিগের অগ্রগণ্য, 
তুমি সব্বাপেক্ষ।! অধিক তেজন্ঘী, তুমি যখনই যুদ্ধ করিয়াছ, তখনই জয়ী 

হইয়াই। . 
১৭1 সেই মৌমসকল বলশালী অপেক্ষা অধিক তেজন্বী, তিনি 

সকল বীর অপেক্ষা! অধিক বীর, তিন্নি সকল বদাঁন্য অপেক্ষা অধিক দাঁত 

ৃ ১৮। হে সোম! তুমি খাদ্যদ্রব প্রেরণ কর, বংশ রদ্ধি কর; আমর! 

॥তোঁমার বন্ধুত্ব প্রার্থন! করি, তোমার সহায়ত অভিনাঁষ করি। 

১৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রাণ রক্ষণ কর, বল এবং খাদ্য দ্রব 

বিতরণ কর এবং দ্র হইতে রাঁক্ষসদিগকে পরাভব কর । 

২০। অম্সিখধি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চ জনের হিতকারী, তিনি 

গ্রুরাহিত। দেই অতি যশম্বী অগ্নিকে আমরা! আঁশ্রয়রূপে এহণ করি। 

২১। হে অগ্নি! তোমার কা্য্য অতি সুন্দর, তুমি আঁমাপিগকে তেজন্ী 

ও বীর্ধ্বাঁন.কর। তুমি আমাকে হট পুষ্ট গোধন বিতরণ কর। + 

২২। এই যে সোমর্স ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি হুর্ষয্যের ন্যায় ব্রহ্মা, 

দর্শন করেন । ইনি শক্রধর্গকে পরাভিব করেন, ইনি আঁমাদিগের স্তুতি বাক্য 
গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইতেছেন। 

২৩। এই ষে সোঁমরস, যাঁহাকে মন্ুষ্ের! শোঁধন করেন, ইহার বিস্তর 

খাদাদ্রব্য আছে, ইনি সুন্দর আহার বিতরণ করেন, দেবতাদিগের দিকেই 

ইচ্ছার গতি । | 

১৩০৮ 



৭ জঅষ্টক,২ অধ্যায় | ] খপ্েদ সংকিত। [৯ মণ্ডল, ৬৬ স্ুক্ত । 

২৪) এই যেক্ষরণশীল সোঁমরস,ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ পোতিন্ময় 

পদার্থ উৎপাঁদন করিলেন, সেই জ্যোঁতিঃ যথার্থ ভাহ! কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকাঁরসমূহকে 

নষ্ট করিল । 

২৫1 এইযে ক্ষরণশীল তসোমরস, বাহার তেজ: সর্বব্যাপী হইর] থাঁকে, 

তিনি অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন, আহ্দাঁদকর ধার! সমস্ত তীর হুরিতবর্ণ 
মুর্তি হইতে নির্গত হইতেছে । 

২৩। এই যেক্ষরণশীল সোঁমরস, ইহ তুল্য রধী নাই, যত শুল্রবর্ণ 
বস্তু আছে, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্নল, ইহার ধাঁর1 হরিতবর্ণ, দেবতার! 

ইহার সহায়, ইনি তাহাদিগকে আহ্লাদিত করেন । 

২৭ | এই যে ক্ষরণশীল সোঁম, ই*হাঁর তুল্য অনুদাত| কেহ নাই, ইহারা 
গুণকীর্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বঙ্গ প্রদান করেন। প্রার্থনা! করি, ইনি 

আপন তেজে সর্বব্যাপী হউন। 
২৮। এইযে সোমরস, ইনি নিষ্পীডিত হইতে হইতে মেষলৌম- 

নির্মিত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ক্ষরিত হইলেন। ইনি ক্ষরিত হইয়! 
ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশকরিলেন । 

২৯। এই যে সোঁমরস, ইনি গৌচর্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়! 
করিতেছেন, ইনি আনন্দ লাঁতের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন (২)। 

৩০। হে ক্ষরণশীল সোম ! তোমার যে অতি চমত্কার রস, যাহা স্বর্ণ 

হইতে আহরণ কর। হইয়াছিল, তন্বার। আমাঁদিগের প্রাণ দান কর এবং 
আঁমীদিগকে আনন্দিত কর । 

শপ শিস স্পা পক 

(*) সোমর্স, প্রস্তুত _.করিবর.সম্ত. পদ্ধতিই এই সুভ হইতে উপলদ্ধি হয়, 
-শাঁথমে শোম লতী রূপে থাঁকে, তাঁর ছুইটী করিয়া! পত্র ৰক্রতাঁবে অবস্থিত থাঁকে 
(২ ঝক্)। প্রস্তর দ্বায়। সেই লভ। নিম্পীড়িত হইলে, (৭ খাক্)। পরে রমণীগণ 

'অঙ্গুলাদ্বার। ভাহ। চউকাইয়| রস বাহির করে, (৮ খাকু)। পরে লেই রস জলের সহিত 
মিজিভ হইয়া! মেষলোমনির্রিত পবিত্র অর্থাৎ ছ'কনি দ্বার? ছক) হয়, 
(৯খক)। নে ছাকনি কলসের সুখে স্কাপিত হয়, অঙ্গুলীঘ্বার। উপরের বরুন 
লঞ্চীলিত কর। হয়, স্থৃতরাং ছক শোৌধিত রস কলমের ভিতর পড়ে, (১৪, ১১, ১২ 
খক্)। লেই শোধিত ছ'ঁক| রস ক্ষীর ৰা দধির সহিত মিজ্রিত করিয়া.পান কর] হয়, 
(১৩ খক)। ক্ষরণশীল লৌমরল শুভ্রবর্ণ, (২৪ খক)। অথব। ঈষৎ হরিতবর্ণ ব| পিজল 
ৰর্ণ বলিয়।ও কৌন কোন স্থানে বর্ণিত হুইয়াছে। গৌঁচশ্মের পাত্রে এই লোমরস 
গ্ছাপিত হয়, (২৯ খক। 

১৩০৯ 



শআষ্টক,২ অধায়।] থর্থেদ সংহত! । [ ৯ মণ্ডল, ৬৭ ছৃত্ত । 

| ৩৭ন্ক। 

পবষাঁন সোম দেবত1 | ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বিশ্বীমিত্র, জমদগ্নি, বাশই ও 

পবিত্র এই কএক জন বি | 

১। হে হরণশীল সোঁমরস ! তুমি আনন্দ দান কর, তুমি অতিশয় 

বলশালী, তুমি ধন বিতরণ করিতে করিতে এই হজ্জে খাঁরারূপে ক্ষরিত 
হও। 

২। হে সোম! তুমি নিম্পীড়িত হইধ| মনুষ্যদিগকে অখনন্দিত ও 
উম্বত্ত কর, তুমি পণ্ডিত ও ধনদান কর্তা, তুমি ইন্দ্রের আহার স্বরূপ হইয়! 

তাহাকে যারপর নাই আঁহ্লাদিত কর। 

ও। তুমি প্রস্তরের দ্বারা নি্পীড়িত হইয়! অতি উত্বম জাজ্জ্বিল/মাঁন 
তেজ; (তীব্রতা) ধারণ কর। 

৪1 হরিতবর্ণ সোঁমরস প্রস্তরদারা নিষ্পীড়িত হইয়! মেষলোঁমের 

মধ্য দিয়! নির্গত হইতেছে এবং অন্ন অন্ন এরূপ শব্দ করিতেছে । 

৫। হে সোঁমরস! তুমি খদি মেষলোমের মণ্য দিয়! নির্গত হও, তাহ! 
হইলে লানাঁবিধ সম্পত্তি, নাঁল। প্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং বলবীর্ধ্য এবং 

গোধন লাঁত হইয় থাঁকে। 

৬। হে সোমরস ! আমাদিগকে শতশত গোঁধন এবং সহম্র ঘেটক 

এবং নানাঁপ্রকাঁর সম্পত্বি আনয়ন করিয়া দাও । 

৭) এই সকল সোঁমরদ মেষলোমের মধ্যদিয়! শীঘ্ শীন্র নির্গত হইয়1 
মুহুমুহু ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশপুর্ব্বক তাহার সর্ব শরীর ব্যাপী হইল । 

৮। সোমের রস সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। সোমরস ইন্দ্রের নিমিত্ত আমা- 

দিগের পূর্ববপুরুষকর্তৃক নিম্পীড়িত হইয়াছিল। সে নিজে ক্রিয়াভৎপর, 
যে ব্যক্তি ক্রিয়াতৎ্পর, তাহাঁরই জন্য সে ক্ষরিত হয়। 

৯। এইযে সোম, যিনি সকলকে কন্মতৎ্পর করেন এবং ক্ষরিত 

হইয়া অভি মধুর রস প্রদান করেন, তিনি অন্থুলিদ্ারা চালিত হইতেছেল, 

এবং বচন রচনাদারা তাহার গুণগান হইতেছে। 
২১৩১৩ 



৭ অষ্টক, ২অধ্যায়।] খণ্বেদ সহিত । [৯মগুল, ৬৭ ভুক্ত । 

১০। টড) নামক যে দেবতা, যিনি ছাগ বহনে গমন. ব্রেল, তিনি 

যেন যখন যখন নি আমর! যাত্রা করিঃ তখনই আমাদিগকে রক্ষা! করেন । তাহার 

প্রসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত. হই । 

১১ । কপদ্দাঁ নামক যে নেবতণ, ও1হ1র উদ্দেশে এই €দামরস ঘুতের 

ন্যার, মধুর ন্যার, ক্ষরিত হইতেছে । আমর! যেন অনেক সংখ্যক সুভ 

নাঁগী লাভ ক্রি । 
চি পস্পাঞ সরশাশীল শত উল 

১২। হে তেজঃপুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিম্পীড়িত হুইয়! ঘ্বৃতের ন্যায় 

নি'মলভাঁবে এই সোঁমরস ক্ষরিত হইতেছে । আমর যেন বহ্সহখ্যক 

সতী নারী এপ্ত হুই। 
১৩। হে সোম! তুমি কবিদিগের রচনকে উত্তেজিত কর । প্রার্থন! 

করি, যে তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও । তুমি দেবতাঁদ্িগের জন্য রত্বু স্থাপন 

করিয়! থাক। 

১৪। যেরূপ শ্যেনপক্ষী সুন্দর কুলায়ে প্রবেশ করে, তজ্জঞপ এই 

ফেোমরস শব্দ করিতে করিতে কললের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে (১)। 

১৫। হে সেন! তোমার যে নিস্পীড়িত রস, তাহা চতুর্দিকে কলসের 

মধ্যে সংস্থাশিত হইয়াছে, ভাহা! শ্যেনপন্ষীর ন্যায় সর্বত্র গতাঁয়াত 
করিতেছে । 

১৬। হে সোম! তোঁমার তুল্য মধুর বস্ত কিছুই নাই । তুমি 
ইন্ছের আনন্দ বিধ/নের জন্য ক্ষরিত হও । 

১৭ ॥ এই সকল সোঁমরস দেবতাঁদ্রিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছে। 
ইহাঁর। রথের ন্যায় বিপক্ষদ্রিগের নিকট হইতে অম্পত্তি হরণ করিয়! আনিয়া 

দেয় ॥ 

১৮। সেই সমস্ত নিষ্পীড়িত সে।মরস, যঃহ।দিগের তুল্য আনন্দকর 

পদার্থ আর কিছুই লাই, তাহার! প্রস্তত হইবার সময়ে শব্দ করিতে 

লাগিল। 

(১) ১৪ ৩১৫ খকে শ্যেনপক্ষীর সহিত লোমের তুলন|। 



৭ অইক,২ অধ্যায়।] ধর্ধেদ সংহিত1। [ ৯ মণ্ডল, ৬৭ স্থৃভ | 

১৯ । এই সোঁমরস প্রস্তরদ্বারখ লিম্পীড়িত হুইয়াঁছে, ইহার গুণ গান 

কর হইয়াছে, ইহ! পবিত্র উপর যাঁইতেছে। যে ভোমাকে সব করে, 

তাহাকে তুমি বীর্যযবান,কর | 

২০ | এই ঘে সোঁম, ইনি নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, ইহার গুণ গাঁন কর! 

হইয়াছে, ইনি রাক্ষসদ্রিগকে হনন করেন, এক্ষণে পবিত্রকে অতিক্রুমপুর্বক 
ইনি মেষলোমে যাইতেছেন । 

২১। হে ক্ষরণশীল ৫সাম ! কি নিকটে, কি দুরে, যেখানে যত ভয় 

আমার উপস্থিত হয়, সে সমস্ত নঙ্ট কর। 

২২। সেই বিশ্বনিরীক্ষণকারী সোঁমরস পরবিত্রের মধ্য দিয়! ক্ষরিত 

হুইয়! আমাদিগকে পবিত্র ককন, কাঁরণ পবিত্র করাঁই ভাঙার স্বভাব । 

২৩। হে অগ্নি! তৌমাঁর শিখ! মধ্যে যে পবিত্র গুণ বিস্তারিত আছে, 

তদ্বার। আমাদিগের দ্রেহ পবিত্র কর। 

২৪। হে অগ্নি! তোমার শিখা মধ্যে যে পবিত্র গুণ আছে, তদ্দার! 

আমাদিগকে পবিত্র কর । সোঁমরস নিম্পীড়নের দ্বার! আমাদিগ্নকে পবিত্র 
কর। 

২৫। হে দেব সবিতা! পবিত্রদ্বারা এবং সোম নিম্পীড়নদ্বার1! এই 
উভয়ের দ্বার! আমার সন্ব ভাগ শোধম কর। 

২৩। হেলোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই তিন 
বিপুল ও কাঁ্ধ্যক্ষম মৃত্তি এই তিন মৃত্তিদ্বার! আমাদিগকে পবিত্র কর। 

২৭ ॥ দেবতারা আমাকে পবিত্র ককন। বসুগণ তাহ।দিগের নিজ 

কার্ধযদ্বার1 পবিত্র ককন। হে অশেষ দেবতা! আমাকে পবিত্র কর। হে 

অগ্নি! আমাকে শোঁধন.কর। 

২৮) হে সোম! ০তোঁমার তাবৎ ধার! সহকারে বিশেষরূপে প্রবাহ- 

মীন হও, আমাদিগকে বিশেষরূপে আপ্যাঁয়িত কর, তুমি দেবতাঁদিগ্রের সব্বব- 
শ্রে্ঠ আহার । 

২৯। সেই যে সোমরস, যিনি সকলের প্রীতিপাত্র, ধিদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়! শব্ধ করিতে থ,কেন, ধাহাঁকে অণভছৃতিদ্বার! বর্ধিত করিতে হয়, আমর! 

নমস্ক।র করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিভেছি। 
৯৩৯ 



৭ জষ্টক১ ২ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিতা ৷ [৯ মণ্ডল, ৬৮ ভুক্ত । 

৩০। অর্বস্থান আঁক্রমণকারী সেই বিপক্ষের কৃঠার যাহাতে নষ্ট 

হইয়খ বাঁয়, হে দেব সোঁম! তুমি সেইরূপে ক্ষরিত হও, তুমি সেই পাঁড়াদায়ক 

শত্রকেই সংহার কর। 

৩১। যেব্যক্তি পবম/ন দোঁম বিষয়ক এই সমস্ত শ্োকগুলি অধ্যয়ন 
করে, যাহার রূসশালীনী রচন1 খষিগণ করিয়া শিয়াছেন, তিনিই, সেই 

সমস্ত সর্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, বাহ! বায়ু আহাৰ 
করিয়াছেন। 

৩২। যিনি খষিদিগের রসময়ী রচল!, পবমাঁন সোম বিষয়ক এই সমস্ত 

শক অধ্যয়ন করেন, তাহাকে সরম্বতী ঘৃত, দুগ্ধ ও সুমধুর জল দৌহন 
করিয়! দেন । 

এ পাশ পস্পিপ্সিপপপাসপলাশি 

সুত্ত' ৬৮ | 

পবমান মোম দেবত) । বৎস খষি। 

১। সুমধুর মোমরনগুলি ইক্ডের উদ্দেশে প্রবাহমান হইতেছে, 

তহারখ মেন ছুপ্ধদ্বায়িনী গাভীর ন্যায় । গাঁভীগণ হুল্ব! রব করিতে করিতে 
কুশের উপর উপবেশনপুর্বক অতি পরিষ্কার ভুগ্ধ দান করিতেছে। 

২। সেই সোঁমরন শব্দ করিতে করিতে এবং লতা বর্থকে শিথিল করিতে 
বরিতে হরিতবণ ধারণপুর্ববক লুস্যাঁদ হইতেছে এবং পবিত্রের মধ্য দিয়া মহা” 
বেগে নির্থতহুইয়| পন্রবর্গকে সংহাঁর করিতেছে এবৎ ধন বিতরণ করিতেছে । 

ও। মত্ত] উৎপাদক যে সোঁম পরস্পর সংলগ্ন ভূমগুল ও নভোমগুল 
এই ছুই যুগল ভুবন নির্মল করিলেন, বিনি অক্ষর দুগ্ধদ্বার রৃদ্ধিপ্রাঁপ্ত হইলেন, 
যে ছুপ্ধ তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি প্রকাণ্ড অসীম দুই 

ভূবন পৃথক করিয়াছেন, যিনি অগ্রসর হইতে হইতে অক্ষয় বল ধারণ 

করিলেন । 

৪ | সেই মেধাবখ পুকষ আপনার দ্বুই জননীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে 

করিতে জল সমস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে আহারদ্বারা আঁপন স্থান 

আপ্যায়িত করিতেছেন। মনুষ্যগণ ঘনীভূত সোৌমরল্কে যবের সহ্ছিত 
শিশ্রিত করিলেন, তিনি অঙ্কুলিদিগের শমাগম প্রাপ্ত হইতেছেন এবং তাঁবৎ 

প্রাণীকে রক্ষ। করিতেছেন। 



৭অইক, ২ অধ্যায় | ] খগ্বেদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডল, ৬৮ সুভ | 

৫। নুচতুর বুদ্ধিদ্বারা ক্রিয়াকুশল সোম জম্ম গ্রহণ করেন, তিনি জন 

হইতে উৎপন্ন, বিশেষ যত্বের সহিত তাঁহ|কে রক্ষ! কর! হইয়াঁছে। সেই হুই 
জন একবারেই যৌবনাবস্থ! প্রাপ্ত হইয়! জম্ম গ্রহণ করিল। তাহাদিগের 
একটী গুহার মধ্যে সংস্থাঁপিত আছে, আর একটী প্রকাশ পাইতেছে। 

৬। বুদ্ধিমান লোকগণ তেই আঁনন্দকর মোমের রূপ চিনিতে পারেন, 

বাহীকে শ্যেনপক্ষী অতি দুরবর্তী স্বান হইতে আহরণ করিয়াছিল, তাহা- 
তেই এক্ষণে উহ! খাঁদ্যদ্রব্যহ্বরূপ হইয়াছে! সেই সোমকে জলের মধ্যে 

শোধন করে, তাঁহঁতে উহার ব্ঞ্ধি হয়, সে অতি চমৎকার ও তেজন্বী ও 

প্রশৎসার যোগ্য হয় । 

৭। €হসৌম! দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া তোঁমাঁকে মেব- 
লোমের উপর শোধন করিতেছে, তুমি নিম্পীড়নের দ্বার] খাষনিগের কর্তৃক 
উত্পাদিত হইয়াছ, শোঁধনফালে তোমার উদ্দেশে নাঁন। একার শব পাঠ 
করা হইতেছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হইয়ছ। যাহার] দেবতী- 

দিগের নাম লইয়! থাকে, তোমার কার্য এই যে, তুমি তাহাদিগকে অন্ত 

বিতরণ কর । 

৮। যখন €ৌঁমরদ চমতকাঁররূপে পাত্রে পাত্রে গমনপুবর্ক উহার 

মধ্যে উত্তমরূপে অবস্থিত হয়, তখন তাঁহার উদ্দেশে মনোমত শব পাঁঠ 
করিয়।থাকে 1 এই সোমরল অতি মধুর ধারার আকারে আকাশ হইতে 
পতিত হুইয়! জলের সহিত মিশ্রিত হয়, ইহ।র সাহায্যে শত্রর সম্পত্তি জয় 

করিয়! লওয়] যায়, ইনি দেবতার ন্যায় অমর, ইহার প্রভাবে উত্তমরূপ 
বচন রচনা কর যাঁয়। 

৯| এই যে সোমরস ইনি আকাঁশ ছইতে পতিত হইয়! জনের 
লহিভ মিশ্রিত হইতেছেন, ইনিন ক্ষরিত হইয়া! কলসের মধ্যে স্থান গ্রহণ 

করিতেছেন, ইনি একরের দ্বার1 নিম্পীড়িত হইর। দুপ্ধাদি সহযোগে 
নুন্থধচু হইতেছেন, আর যাহ! কামন1 কর! যাঁয় এ«ং যাঁহ1 শ্রীতিকর, ইনি 
সেইরূপ বস্তই আনিয়! দিতেছেন। 

১৯ । হে সোমরস ! তোঁমাকে জেচন করিতেছি, তুমি আঁম।দিগের 
জন্য নান। প্রকার খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হও। আর 

সেই যে ভ্যুলোক ও ভুলোঁক যাহাঁব| কাহাঁকেও দ্বেষ করেন না, তাহাদিগকে 



ণঅই্টক, ২ অধাায়। ] খথেদ সংহিত1। | ৯ মণ্ডল, ৬৯ সুক্ত ] 

আমরা অহ্বীন করি। হে দেবতাবর্থ অখমাদিগক্জে ধনসম্পত্তি এবং 

কন্মক্ষম সম্তাঁন প্রদাঁন কর। 

৬৯ ক্চুক্ত | 

পবমান সোম দেবতখ। ছিরণ্যস্তব খধি। 

১। যেরূপ ধনুকের সহিত বাঁণের ঘোঁজন1 কর! হয়, তদ্জরপ ইন্দ্রের 

উদ্দেশে অমর! স্তৃতিবাঁক্য যৌজনা করিতেছি । যেক্ধূপ বন মাতার 
স্তনের মহিত সংন্য্ট হয়, তদ্ভপ ইন্দ্রের সত আমরা! মোমরস সংস্থউ 

করিতেছি। যেরপ প্রচুর ছুপ্ধধার। দতে দিতে গাভী সম্মুখে আসে, তদ্রুপ 

ইন আঁপিতেছেন। ইন্দ্রের সময়ও সোঁমরস দেওয়া! হইয়| থাকে। 

২। ইজ্দ্রের উদ্দেশে স্ভতিবাঁক্য যেজন! কর! হইতেছে, আনন্দকর 
সোম সেচন কর| হইতেছে, তাহার মুখ মধ্যে সে'মরসের আনন্দকর ধার! 

ঢাঁলিয়। দেওয়া হইতেছে । এই ফোমরস ক্ষরিত ₹ইয় চতুদ্দিকে বিস্তৃত হন 

এবহ যেমন উত্তম ধনুদ্ধারীর হস্ত হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়! শীত্র যথাস্থানে 

যাঁইয়। থাকে, তদ্রপ এই সুমধুর সৌম€স মেষলোমের দিকে যাইতেছে । 

৩ সোমরদ যে জলের সহিত মিশ্রিত হন, সেই জল তাহার 

বধূ তুল্য । তিনি সই বধূর সহিত মিলিত হইবার জন্য মেষচর্দের সব 

ভাঁগে ক্ষত হইভেছেন। বৃক্ষলতাঁদি উদ্ভিজজশীণ পৃথিবরী সন্ত।ন স্বরূপ! 

যিনি পুণ্যকর্ম্ের অনুষ্ঠান করেন, নেই ব/ক্তির জন্য হুরিতবর্ণ.সে(নরন 

পৃথিবীর সন্তানদিগকে শিখিল অর্থাৎ ফলব।ন, করির1.দেন। মৌমরস 

মপ্রিরর নয় লেককে মত্ত করেনঃ তিনি যজ্ঞকলে পত্রেপাত্রে গমন 

করিতেছেন । যেরূপ মহিষ অ।পনার শৃঙ্গ শাণিত করে তসোমরন যেন 

তদ্ঞরপ করিছেছেন। ূ 

81 বূষ শব্দ করিতেছে, গাঁভীগণ তাঁহার দিকে দৌড়িরা যাইতেছে। 

দেবীর! দেবের ভবনে উপস্থিত হইতেছে । অর্থ।ৎ মোনরসকে দেখিয়! 

আঁমাদিগের স্তাতিবাঁক্য আপন| হইতে নির্গত হইতেছে । এই মোমরস 

শুভ্তবর্ণ মেবলে'ম অতিক্রম করিগ়! গেলেন এব উজ্ভ্রল কবচের ন্যার 

জাঁপাঁনর শরীরকে দুপ্ধাদদির দ্বার! আচ্ছাদিত করিলেন। 
১৩১৫ 



৭ অষ্টক। ২ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । | ৯ মণ্ডল, ৬৯ সুভ | 

৫। হুরিতবর্ণ অমর সেখমরস শোধিত হইবার সময় এরূপ বস্ত্র পরি- 

ধাঁন করিলেন, যাহ] বিন! যত্বে শুভ্র হইয়। আছে, অর্থাৎ ছুগ্ধের সহিত 
মিশ্রিত হইলেন ॥ পরে তিনি আকাশের উপরিভাগে, পাঁপ নষ্ট হয়, এরূপ 

শোধন করিবার জন্য সূর্য্য দেবকে অংস্থাপন করিলেন । সেই সূর্যের 

আলে!কে ছ্যুলোঁক ও তুলোঁক আচ্জাদিত হুইয়! গেল। 

৬। এই সকল সোমরস স্থধ্যের কিরণের নায় উজ্জল, ইহারখ ইতস্তত 
ক্ষরিত হইতেছে; ইহার! লোঁকদিগকে মদ্মত্ত করে এবং ভাহাদিগের নিদ্রে! 

উপস্থিত করিয়! দেয়, ইহার পাত্রে পাত্রে বিস্তৃত হইতেছে, ইহারা 
মিলিত হুইয়] বিস্তারিত বস্ত্ের চতুর্দিকে যাঁইতেছে। ইহারা ইজ্দ্ ব্যতীত 
আর কেন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় ন। 

৭। খাত্বকৃগণ যখন সোঁমকে নির্গলিত করিল, তখন নীর জল যেমন 

নিম্নীভিমুখে গমন করে, তদ্রপ মত্ততাঁকাঁরী সোমরসগুলি নিম্নাতিমুখে 

যাইতে লাশিল। হে সেমরস! আমাদিগশের ভবনে দ্বিপদ, চতুষ্পুদ 
সকলকে কুশলে রাখ, আমাদিগের গৃহে যেন খাদ্য দ্রব্য ও সন্তান সন্তাতি 

অভাব ন| হয়। 

৮। হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমর1 ধনসম্পন্তি 

এবং যুব্ণ এবং ঘোঁটক এবং গাভী এবং যৰ এবহ_সুম্ত্নগস্ততি প্রাপ্ত 
হই (১)। তোমরাই আমার পিতৃতুল্য, তোমর! স্বর্গের মন্তকম্থরূপ এবং 

আমাদিগকে অন্ন দিবার জন্য প্রস্তুত আঁছ। 

৯1। এই সমস্ত রিতবর্ণ সৌঁমরস ইজ্দ্রের দিকে যাইতেছে, যে প্রকাঁর 
রথ সমস্ত যুদ্ধাতিমুখে যাইয়া! থাকে । ইহার! লিম্পীড়িত হইয়া মেষধলামময় 
পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছে এবং যুব! হইয়া ব্টি উপস্থিত করিতেছে । 

১০।॥ হেসোমরস ! অতি সুস্বাদু ও নিম্মল হইয়! মৃহীয়ান ইঃজ্রর 

নিমিত্ত ক্ষারিত হও এবং বিপক্ষদিগকে পরানব কর | যে তোমাকে জ্তব 

করে, তাহাকে উত্তম উত্তম ধন দান কর। হে দ্যুলোঁক ও ভুলোঁক ! তোঁনর। 
উত্তম উত্তম বস্তু পিয়! আমাদিগকে অন্ুগ্রহ কর। 

(১) সস্তানসতততি এবং সুবর্ণ, ঘোঁটক, গাভী ও যৰ তঙকাঁলে সংসার সুখের 
গ্রধান উপকরণ ছিল; খষিগণ তশুকালে সংসারী ছিদেন। 

১৩১৩ 



৭ অষ্টক, ২ অধঠায়। ] , খথেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৭০ হুক | 

৭৬ অুক্ত। 

পবমীন লোম দেবত)। রেণু খবি। 

১। যতকাঁলে সোঁমরস যজ্জদিগের সহিত বৃঞ্ধি পাইলেন, তৎকাঁলে 
তাহার জন্য পুর্ব পরম্পরাঁগত যজ্ঞ মধ্যে একুশটি ধেনু, একুশটি গাঁভী ছুগ্ধ 
দোঁহন করিয়| দিল, তিনি চাঁরিটি জলপাত্রে শেঁধনের নিমিত্ব প্রবেশ- 
পূর্ববক জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করিলেন । 

২। তিনি নিম্মল জল অন্বেষণ করিতে করিতে আপন কাঁধ্যের ছার! 

চ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক করিয়! দিলেন । যখন সোঁমদেবের স্বানকে 

খাঁদাযুদ্ত কর] হইল, তখন তিনি আপনার মহত্ব গুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে 

বিস্তৃত হুইয়! পড়িলেন। 

৩। জোঁমরসের উজ্ভৃল্য অবিনাঁশী ও অক্ষয় হউক, তাঁহাদ্াঁর! স্থাবর, 

জঙ্গম এই ছুই প্রকার বস্ত রক্ষার্রাপ্ত হউক। সেই শুজ্ভ্বলাদ্বারা তিনি 

আমাদিগকে বলবান্ ও ধনবাঁন্ করেন। নিম্পীড়নের অব্যবহিত পরেই 
উাহাঁর উদ্দেশে স্ততি পাঠ হইতে লাগিল ! 

৪1 (নই সোমরন কর্মক্ষম দশ অস্গুলির দ্বার! শোঁধিত হইতেছেন, 

তিনি আক!শ পথে অবস্থিতি করিভেছেন। তিনি মনুষাবর্ণ এবং দেব ত1- 

বর্গ এই উভয়ের উপকারের জন্য বৃষ্টির উদ্দেশে যজ্ঞাঁদি অনুষ্ঠানকে নির্বিক্ষে 
সম্পন্ন করেন । 

৫&। তিনি শোঁধিত হইয়! ইন্ের বল বৃদ্ধি করিবার জনা ছ্যুলোক ও 

তূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া! চতুর্দিকে যাঁইতেছেন। তিনি রা্টির 
কাঁরণ, তিনি অঠপন প্রতাপে ছুর্মাতি লোকদিগকে ক্লেশ দিয়! থাঁকেন, 

তিনি যোদ্ধার ন্যায় শক্রদিগকে যুব্ার্থ আহ্বান করেন। 
৬। তিনি আপনার জননীর জ্বরপ ভ্যুলোক ও ভূলোককে দর্শন 

করিয়] গে! বসের ন্য।য় শব্দ করিতে করিতে আসিতেছেন, তিনি বায়ূ- 
গণের ন্যায় শব্দ করিতেছেন । তাহার কার্য? অতি চমত্কার, তিনি দেখি- 
লেন যে, জলই লোৌকদিগের যথার্থ উপঞাঁরী, অতএব তিনি সর্বাগ্রে জসই 
বিতরণ করিলেন, তাহার বাগ! ঘে, তিনি প্রশংসা! প্রাপ্ত হন! 



৭ অইক, ২ অধ্যায় |] ধথে? সংহিতা |. [ ৯ মণ্ডল, ৭১ স্থৃক্ত। 

৭। সোঁমযেন একটি ভয়ঙ্কর বুষভ, তাঁহাকে যখন কলসের মধ্যে 

ঢাঁল| হয়, তখন ভাহাঁর যে &ুই ধাঁর1 বিগ্ললিত হইতে থাঁবে, তাঁহ।ই যেন 
তহাঁর ছুই শৃঙ্গ, সতর্ক সাবধান সোম আঁপন।র বল বদ্ধি করিবার জন্য 

সেই ছুই শৃঙ্গ শাণিত করিতে করিতে শব্দ করিতেছেন। তিনি ভাহাঁর 
আরধারস্বরূপ সুগঠন কলসের মধ্যে উপবেশন কারিতেছেন, গে! চণ্ম এবং 

মেধচর্ম তাহাকে শোঁধন করিতেছেন । 

৮ | হরিতবর্ণ নোঁদরস যখন নিন্জল হইয়| ক্ষরিত হয়, তখন মেষ- 

লে।মমর উন্নত শেশেধন যন্ত্রে তাঁহাকে কর্মিঠ খত্িক্গণ নিশ্চলভাবে সংস্থা 
পন করেন। োমের সহিত দধি, দুগ্ধ ও জল মিএত হইয়! তাহাকে 

ভ্রিবিধ উপকরণ জম্পন্ন করে, এই রূপে তিনি মিত্র ও বকণ ও বায়ু এই তিন 

দেবতার সেবশীর হন। 

৯। হে সোম! তুমি অভিলাষ পুরণকর্ধ, তুমি রেবতাঁদিগের 
পনের জন্য ক্ষরিভ হও, তুমি ইন্দ্রের প্রীতিকর প1নপাঠরে ৬বেশ কর» আপদ 
বিপদ ভ।মাদিগ্রকে আক্রমন ন| করিতে করিতে উহ্বাদগ্রের হস্ত হইতে 
আমাদিগকে পরিত্রান কর। যেব্যক্তি পথ জানে, সে অবশ্যই জিজ্ঞাস।- 

কারী ব্যক্তিকে পথ বলিয়| দ্রের। অর্থাৎ সেইরূপ তুমি আম।দিগকে 
বলিয়! দেও । 

১০। যেমন থে1টককে চ1লাইলে সে যুদ্ধাভিমুখে ধাঁবমাঁন হয়ঃ তদ্ধেপ 

তুমি কলসের দিকে ধাবমান ₹ও। যেমন বিচক্ষণ ব্যক্ত নেখক1 যোঁগে নদী 
পাঁর হয়, তজ্প তুমি আমাদিগকে বিপদ পার করিয়া দেও। বীর পুকষের 
ন্যায় যুদ্ধ কগিয়! আমাদিগের শক্রবর্থকে সংহাঁর কর। 

৭১ জুক্ত। 

পবমান সোম দেবত।। খধিত খষি। 

১। দক্ষিণ দাঁন কর1 হইতেছে, সোমরস এবল বেগে কলসের মধ্যে 

যাইতেছেন, তিনি সতর্ক হ্ইয় হিংসাকারী রাক্ষমদিগের হস্ত হইতে ভক্ত 

দিপাকে রক্ষ! করিতেছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশ মধ্যে বুড়ির জল সঞ্চয় 



৭ আষ্টক, ২ অধ্যায় |] , খগ্ধেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৭5 হুক্ত 

করিতেছেন, তিনি ছালোক ৭ ভুলোকের অন্ধকাঁরস্বরূপ মলিনত1 শোঁধন 
করিবার জন্য হুর্যের আঁলোকি বিস্তারিত করিতেছেন । 

২। শক্রবর্গের শোৌঁষণকারী সোমরস বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে 
বিপক্ষ সংহাঁরক যোদ্ধার ন্যায় আসিতেছেন, আপনার অন্তর্ধ্য প্রতাপ প্রদর্শন 
করিতেছেন, তিনি জর পরিত্যাগ করিতেছেন, পানীয় দ্রব্যস্বরূপ হ্ইয়। 
কলসের মধ্যে যাইতেছেন, বিস্তারিত মেষচন্মের উপর আপনার নির্মল মূর্তি 
সংস্থাপন করিতেছেন 

৩। প্রস্তরের দ্বার! এবং ছুই হস্তের দ্রার1 নিম্পীড়িত হইয়া! সোৌঁমরদ 
ক্ষরিত হইতেছে, ভাহাঁর ভাব ভঙ্গী যেন রষের ন্যায় । তাহার গুণ গান 

করিলে তিনি আকাশ পথে জব্ধত্র গমন করেল । তিনি আনন্দ প্রকাশ 

করেন, পাত্রে পাত্রে মিলিত হন, তাঁহাকে স্তব করিলে মনো বা! পূর্ণ করেন, 
জল্র সহিত মিশ্রিত হন এবং দেবতাঁর যে যজ্জে আপ্যায়িত হুল, সেই যজ্ে 

তিনি পূজিত হন । 

৪। মাদকতা শক্তিধারী সোঁমরসগণ মেই ইন্রকে মেচন করিতেছেন, 
যিনি ম্বর্গলোৌঁকে বাস করেন, যিনি মেঘদিগ্বকে সঞ্চয় করেন, যিনি বিপক্ষের 

অট্টালিক! ধংন করেন, যাহার জন্য উত্রুটদ্রেব্য ভঙ্গণকারী গাঁভীগণ 

আপনাঁদিগের উন্নত উধ্ধোভার হইতে অতি চমতকার ছুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে 
দিয়! থাকে । 

৫। দুই হস্তের দশ অন্গুলি মিলিত হইয়] যক্তস্থাঁনের সনিহিত এদেশে 

সো'মরসকে রথের ন্যায় চাঁলাইয়! দেয় ॥ যণকালে স্তরতি পাঠকাঁরী খত্বিকগণ 

সৌমরসের আধার সংস্থাপন করেন, তখন তিনি গাঁভীর ভুগ্ধের সহিত 

মিশিত হন এবং পাত্রে পাত্রে গমন করেন। 

৩। মন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে(১), তন্ত্রপ 

দীপ্তিশালী সোঁমরস সুগঠিত মুবণময় আধারে প্রবেশ করেন । সেই শ্রীতি 
এদনকারী সোমরূসকে স্তব করিতে করিতে ঘজ্ঞ স্থানে প্রেরণ করা হয়। 

এই পুজনীয় সে।মরস ঘোটকের ন্যায় দেবতাদের নিকট গমন করেন। 

৭। এই দীপ্তিশালী সুচতুর সোমরন বিশেষরূপে জলসিক্ত ইহয়! 
শৃন্য পথে কলদের মধ্যে পতিত হন। ইন্দি মনোবাঞ্ পুর্ণ করেন । ইহাঁকে 

ভিন বার নিষ্পীড়িত কর হইয়াছে | ইনি স্তবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শব্দ 



৭ আইক.২ অধায়।] খথেদ সংহিতা | [ ৯ মণ্ডল, ৭২ স্ৃক্ত | 

করিতে থাকেন, ইনি নাঁন1 পত্রে এবং কলসে কলসে গতাঁয়াত করেন, ইনি 

প্রতিদিন প্রভাত কালে শব্দ করিতে করিতে শোঙ্মান হয়েন । 

৮) এই সোমরসের সেই যে মূর্তি, যাঁহা যুদ্ধন্ছলে অবস্থিতি পুর্ধবক 

বিপক্ষদিশকে পরাঁভব করে ভাহা জাঁচ্ভালামান রূপ ধারণ করিতেছেন। 

জলের সহিত মিশ্রিত হইয়| নৈবিদ্য সহকখরে দেবতাঁজিগের দিক যাইতেছে, 
মুন্দর আ্তৰ এরখণ্ত *হইভেছে এবং ছুগ্ধ ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছে। 

৯। যেরূপ বৃষ গভীর দলের সহিত মিপিত হইবার সময় শব্দ করিতে 

থাঁকে, তদ্রপ এই মোমরস শব্দ করে। ইনাঁরই প্রভাবে সৃষ্যের প্রভা 

আকাশে স্থাপিত হয়, ইনি গগনটিহারী পক্ষী ন্যায় পৃথিবীর দিকে দুষটিপাঁত 

করেন, ইনি সৎকশ্্ম অঠষ্ঠানদ্ব।র! প্রজাদিগের তন্তাৰর্ীন করেন | 

৭২ স্মৃত্ 

পবমীন শোম দেবত1। ছ্রিমন্ত খষি। 

১ | হরিতবর্ণ সোঁমরসকে শোঁধন করা হইতেছে. ঘোঁ্টকের ম্যায় 

তাঁহাকে যে।জন। কর! কইতেছে, তিনি কলসের মধ্যে ক্ষীর ত্প্ধাদির সহিত 

মিশ্রিত হইতেছেন, তিনি ষখন শব্দ করেন, তখন তাহাকে শ্তব করে । যে 

ব্যক্তি উত্তমরপ সব করে, তাঁগার কামন1 ভিনি পূর্ণ করেন। 

২। যখন সোঁমরস হক্দ্রের উদর অর্থাৎ কলসের মধ্যে স্থাঁশিত হন, 
কিন্ব(যখন মুগঠন বাছুবিশিন্ট ব্যস্গণ আপনাঁদিগের দশ অঙ্ুলিদ্ধা41 

তাহার সুমধুর ও প্রীতিকর রস শে(ধন করিতে থ।কে, তখন অনেক বুদ্ধিমান 
লোঁক এক বাক্যে তাহার গুণ কীর্তন করেন । 

৩। এই তজোমরস ক্রমাগত চুপ্ধাদির সহিত মিশিত হই তেছেন, 

ইনি এএ্রকাঁর শব্দ করিতেছেন, যে স্ুধ্যের, কল্য] শুনিয়] আহ্লাদ পাঁইতে- 

ছেন(১) । গুণকীত্তনকাপি ব্যক্তি পরিতোষপুব্বক ইহার গুণকীর্তন করি- 
তেছেন। ইনি দুই হস্তে দশ অস্কুলির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন। 

৪।॥ এই যে সোমরস, যিনি প্রস্তরদারা নিম্পীডিত হইয়! মনুষ্যুদিগের 
কর্তৃক যঙ্ঞস্থানে চালিত হন, খিনি গাভ'গণের প্রেমাম্পদ স্থাঁমীন্বরূপ, 

(১ ১1 ১১৬ ( ১৭ খকের টীক। দেখ। 
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অর্থাৎ রৃষের ন্যাঁয় শব্দ করেন, গিনি অতি প্রাচীন, বাহীকে উপবুক্ক খতুর 
সময় সংগ্রভ কর! হইয়াছে, যিনি অনেক কন্ম সিদ্ধ করেন এবং মন্ুুষ্যদিশে ৭ 
যচ্জানুষ্ঠানের উপযোগী হন, কে ইক! সেই নির্মল সৌমবস তোমার জন্য 

ধাঁরাঁরপে ক্ষরিত হইতেছে । 

৫) ভে ইব্দর! এই সোঁমরল খারারূপে নিম্পীড়িত হইয়] মনৃষ্যের 

দুই হস্তে চালিত হইধ1 তোমার আঁারের জন্য ক্ষরিত হইতেছে । তুমি 
ইহার লে বলবান্ হইয়া! সকল কাব্য সম্পূর্ণ কর এবং যজ্ঞম্থঁনে দর্পযুক্ত 
শক্রদিগকে পরাভৰ কর। যেমন পক্ষী বক্ষে উপবেশন করে, তদ্রুপ 'সোঁম 

নিম্পীড়নোপষোগী ছুই প্রস্তর ফলকে” উপর উপবেশন কণ্রন ) 

৩1 কর্মমদক্ষ, সুনিপুণ, বুদ্ধিমান ব্যক্কিশণ এই সোমকে নিশ্পীড়িত 
করেন, তিনি শব্দ করিতে করিতে প্রচর পারমাণে নির্গত হুইয়! বিস্তর কার্য্য 
সিদ্ধ করেন, তখন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি অনেক এ্রকাঁর বস্ত এবং নানাবিধ স্তুতি- 
বাক্য একত্র মিলিত হইয়। যদ স্কঁংন সোঁমরসের গম নগমন প্রাপ্ত হন । 

৭| এই লোঁমরস পৃথিবীর মধ্য সান ন্বরূপ, একাগু আকাঁশমগুলের 
আথারুস্বূ স, হইনি জলের তরঙ্গ মধ্যে এবং নদীর মধ্যে সিক্ত হইয়! থাকেন, 

ইনি ইন্দ্রের বজের স্বরূপ, ইনি বৃ্বর ন্যায়। ইনি তাবু ধন আহরণ করিয়! 

দেন, হান ৮দকত শক্তিবিশিন্ট হইয়া লোকদিগের সুখের জন্য চম২কার- 

ভাঁবে ক্ষরিত হয়েন। 

৮। হে সুন্দর কম্মকাঁরী সোঁদরস ! তুমি পার্থিব শরীরধার” লোক- 

দিগের জন্য শীঘ, শীঘ ক্ষরিত হও» সে তোমার আন্দোলন করিতে করিত 

স্তব করে, ভাশাকে ধন দাঁন কর। আঁমাঁদিগের গৃহমধ্যস্থিত সম্পত্তি হইতে 

আঁমাঁদিগেকে বঞ্চিত কপি ওশ1, আমরা যেন অশেষবিধ সম্পও লাভ করিতে 

পারি। | 

৯। হে সোমরস! তুমি আমাদিগকে শতসহম্্ পরিমাণে ঘোঁটক 

গ অন্যন্য ?শু) ও সুবর্ণ বিতরণ কর্, তুমি আন্াদগকে বৃহৎ বৃহৎ হুপ্ধবতী 

গ!ভী ও খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দেও, তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে উপস্থিত হইয়। 
আমাদিশের ৬ণগীঁণ গ্রহণ কর। 

১৩২৯ 



৭ অইটক,২ অধ্যায় |] খর্থেদ সংহিতা । | ৯ মণ্ডল, ৭ও স্ুৃত্ত। 

৭৩ ন্মুক্ত। 

পৰমান মোম দেবত1| পবিত্র খষি । 

১1 যাহার দ্বার1 সোঁমরস নিম্পীতিত হন, সেই ছুই খানি প্রশ্তর- 
ফলক যেন যজ্জেত স্কম্বরূপ নিম্পীড়নের সমর সোঁমরসের ধাঁরাগুলি 

সেই দুই স্ক্ককে (অর্থাৎ ওষ্ঠ প্রীন্তকে) প্রতিধনিত করে। সোঁমরনগুলি 
যজ্ঞস্থঠনে উপস্থিত হয় । ০সেই অস্ুর(১) সোঁমরস হইতেই দেবতা 
৪ মনুষ্যদিগের বিহাঁরার্থ তিন ভুবনের নির্মাণ হইয়াছে । সেই সোঁমই 

যথার্থ। তাহাকে বাঁথিবার জন্য যে চারটি স্থলী প্রস্তত কর! হয়, সে 
চাঁরিটি দ্থাঁলী নৌকা'রম্ঘরপ হইয়া! সৎকর্মমানিষ্ঠনকাঁরী ব্যপ্তিকে পাঁর 
করিয়] দেয় | 

২। প্রধান প্রধান খত্বিক্গিণ সকলেই মিলিত হইয়! অজুন্দররূপে 
সোঁমরসকে প্রেরণ করিতেছেন) তীহার1 নানাবিধ ফল লাভের উদ্দেশে 
জলের মধ্যে সোমরনকে আন্দোলন করিতেছেন। তীর অতি চমত্কার 

স্তব পাঁঠ করিতে করিতে মাঁদকত1 শল্তিয্ুত্ত োমরসের ধারার দ্বার! ইন্দ্রের 
তেঞ্জঃ বদ্ধিত করিতেছেন; যে হেতু ইন্দ্রের তেজ? বৃদ্ধি হইলে ভাহাদিগের 
মনে প্রীতি হয় । 

৩। ধাহাদিগের পবিত্র আছে, তাহার] বাক্যের চতুদ্দিকে উপবেশন 
করেন। ইহাঁদিগের প্রাচীন পিতার ব্রত রক্ষ! করেন । প্রকাণ্ড সমুদ্রকে 
বকণ আচ্ছাদন করিলেন। পণগ্িতেরাই ভিন্ন ভিন্ন আধশরে আঁরন্ত করিতে 

পারেন(২)। 

(১) “ অস্ুর” শব্দ এই লমস্ত অষ্টকে ছয় বাঁর ব্যবহৃত হইয়াছে, যথ1__ 
৯ মণ্ডলের ৭৩ সুত্রে ১ খকে অস্থুর শব মোন সম্বন্ধে 
ঁ 93 ৭8 9 ্ 52 55 55 9 25 

রী; 2, 8:18. 8 3.2 রী 
৯১৩ 5) ৯০ 5 5? 55 59 স্বপ্ধখরস দেব ঠ2 
খ 5 ১১ 5 ঙ 52 55 55 পুরোহিত 55 
ঞঁ ৩১ ৬ 55 যজ্ঞ 55 

অস্থুর শব্দের পৌরাঁণিক অর্থে এ শব্দ এক বারও ব্যবহৃত হয় নাই। 
(২) এই খকের অর্থ অল্পষ্ট | সাঁয়ণের কষ্টক্পন। অবলম্বন ন| করিয়া! কেবল 

অক্ষরার্থ মাত্র এছ্ছলে লমিবেশিত হইল। ইহার পরের কয়েকটী হৃভেরও অর্থ, 
ক্পষ্ট নহে | ৃ 

১৩২ 



৭ অই্ক'২ অধ্যায়। 7 খণ্েদ সংহিত। [ ৯মণ্ডল, ৭৩ সুক্ত | 

৪1 তাহার! সহম্রধারখ বর্ষণকারী আকাঁশে অবস্থিত হুইয়! নিন্ধের 

দিকে শব্দ করিতেছে, আকাশের উচ্চ প্রদেশে জিহ্বাতে মধুধারণপুর্র্বক 
গরস্পর পৃথকরূপে তাহার! অবস্থিতি করে। ইহার শীত্রগাঁমী, সার সমস্ত 
একবারও চক্ষু উদ্সিলন বরে না। তাহার] পদে পদে পরস্পর মিলিত হইয়া 

পাপীদিগুকে পাশবদ্ধ করে । 

৫&| পিত! এবং মাতাঁর উপর অধিষ্ঠান পূর্বক যাহার! শব্দ করিয়- 
ছিল, তাহারা গুণকীর্ভন লাঁভ করিয়ণ দীপ্তি পাঁইতে পাইতে অর্ক লোঁক- 
দিগকে দগ্ধ করে। যে কৃষ্ণবর্ণ চম্মীকে ইন্জর দেখিতে পাঁরেন ন1(৩) তাহার. 
গমতাবলে সেই কৃষণবর্ণ চর্মাকে ভুলোক ও ছুলোক হইতে দুর করিয়! দেয় | 

৩। তাঁহাঁর।ঞ্সোক উদভ্েজন। করিতে করিতে এবহ সতিশয় বেশধীরণ 
পূর্ববক পুরাঁতন স্থানে অধিষাঁন হইয়। শব্দ করিয়াছিল। যাহাঁদিগের চক্ষু 
নাই ও কণণ নাই, তাঁহারা সত্যের পথ পরিত্যাগ করিল । দু্কম্মান্বিত লোকে 
কখন উত্তীর্ণ হয় না 

৭। সোম শোধন করিবার যে আঁধার, যাহ! হইতে সহম্রধাঁর! 
নিপতিত হয়, তাহ যখন বিস্তারিত হুইল, তখন বিদ্বান কবিগণ বাক্য 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন | ইহাঁদিগের মধ্যে যে সাঁরভূত পদ্দার্থ আঁছে, 
তাহা কদর এবং অন্রদাত1 এবং ,দ্বষহীন, তাহাদ্দিগের গতি নুন্দর, দৃষ্টি 
সুন্দর, সকলের প্রতি তাঁহাপিথের চক্ষু। 

৮। তিনি সত্যের রক্ষাঁকত্থী, উত্তম কার্যকারী, কখন ছলন করেন 
না। তিনি হৃদয় মধ্যে তিন পবিত্র সংস্থাপন করিলেন । তিনি বিদ্বান, 

তাবৎ ভুবন দৃর্টি করেন। যাহারা সতকর্ম্মে অনাবিষ্ট, যাহারা ব্রতের 
অনুষ্ঠান করেন না৷ তিনি তাহাদিগ্নকে বিনাশ করেন। ) 

৯) বকণের জিহ্বার অগ্রভাগে তাহার ক্ষমতাবলে সতকর্মের সুত্র 
পর্বিত্রের উপর বিস্তারিত হইল। পণ্ডিতেরই তাহার চতুঃপার্খে পরি- 
বে্টনপুর্বক উপবেশন করেন । যাহার! সৎকর্ম অনুষ্ঠানে অপারক হয়, 

তাঁহার! অধেগ।মী হর। 

(৩) এই স্থানে এবং পরের কয়েকটি খকে বোধ হয় হজ বিরোধশ কুষ্টর্শ 
বর্ধবরদিগের উর্লেধ আছে। 



৭ অই্ক, ২ অধ্যায়] খর্েদ সংহিত1। [৯ মণল? ৭৭ সুক্ত | 
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৭৪ স্ুক্ত। 

পবমীন জোঁম দেব । কক্ষীবান্ খষি। 

১) বিনি জন্মগ্রহণ মাত্র শিশুর ন্যায় জলে পতিত হয়! ত্রন্দন 

করিয়! উঠেন, থিনি বলবাঁন, ঘোঁটকের নায় আঁকাঁশে উঠিতে যান, যিনি 
বারি রদ্ধিকরী নিজ ক্ষমতার ছার! আকাশকে সহংযেকীজিত করেন, আমরা 

প্রশস্ত গৃহল/ভের জন্য উত্তম শুবের দ্বারা সেই সোমকে ম্মরণ করি । 

২। ভ্তন্তের ন্যায়যিনি আকাঁশকে ধারণ করিয়। আছেন, যিনি 

নুবিস্তত ও পরিপুর্ণভাবে সর্বত্র গমন করেন, তিনি এই দ্যুলোঁক ও 

ভূলোককে নিজ ক্ষমতার দ্বার! যোজন! করিয়া দিন। তিনি পরষ্পর 

'মিলিত এই দুই ভূবনকে ধরণ করিয়াছিলেন, তিনি কবি এবং অন্নদাতি!। 

৩। যিনি রদ্টির অধিপতি, থিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের ন্য'য় জল 

আনয়ন কর্ত1, ধাহাকে সব করিলে এই স্থানে আঁদপিবেন, তিনি যদি হজ্জে 

আগমন করেন; তবে পৃথিবীতে আগীগনের জলা শভ্রীশস্ত পথ বিদাম!ন 

রছিয়াঁছে, বিস্তর খাদ্যদ্রব্য রহিঠাছে, সুমধুর সোম্রস অতি শন্দংরূপে 

প্রস্তুত কর! আছে। 

৪। তিনি সকণ্মের অবলম্বনস্বরূপ আকাশ ইতি অতি এ্রেষ্ঠ ফ্বৃত, 
ছুপ্ধ দোঁহন করেন, অমৃত উত্পাদন করেন। দানশীল মনুষ্াগণ পরস্পর 

মিলিত হইয়া! ভাহাকে সন্ভষ্ট কঞফিলে, তিনি জল বর্ষণ করেন । তাহাতে 

সকলের হিত এবং সংসার রুক্ষ! হয়। 

৫। সেম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শব করিলেন ॥ মন্ুষ্যের 

শরীরে দেবতাঁর উপধুক্ত চন্ম সংস্থাপন করিলেন | তিনি পৃথিবীর নিকটে 

গর্ভাধাঁন করেন, তাহাঁতে আমর পুভ্র পৌন্্র লাভ করিয়া! থাঁকি। 

৩। যে সমস্ত সোমরসগুলি সহস্রধারাবর্ষণকারী স্বর্গ লেকে পৃথক 
পৃথক রূপে অবস্ছিতি করে ও বাহার! সন্তানসন্ততি উত্পাদন করে, তাহার! 

পাথবীতে পতিত হউক, সোঁমের সেই চারি অংশ আঁকাঁণকে আচ্ছাদন 
করে, সোঁম তাহাপিগকে আঝাশ হইতে আনয়নপুর্ববক পৃথিবীতে স্থাপন 

২৩২, 



. এ অইক,২ অধ্যায়] গণ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল: ৭৫ স্ৃক্ত | 

করিয়াছেন । তাহারা বৃষ্টিবর্ধণ করিতে করিতে যঙ্ধের উপকরণ এবং 
দুগ্ধ ইত্য1দি উৎপন্ন করিয়! দেয়। 

৭। যখন সোম পাত্রে পাত্রে ৰিভস্ত হয়, তখন তিনি উহাঁদিগকে 
শুভ্রবর্ণ করিয়। দ্রেন। সেই অন্নর সোঁম মনোবাঞ্ছ। প্রর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন 

দাঁন করেন। তিনি আঁপনাঁর জ্ঞানদ্বাঁর। উত্তম উত্তম তাঁবু কম্মের মধ্যে 
অন্তরভত হই) থাকেন এবং জল বর্যণকাঁরী মেঘকে বিদীর্ণি করিয়া] দ্েন। 

৮। সোঁমরস ঘেঁটকের ন্যাঁয় জলপুর্ণ-শুভ্রবর্ণ কলসের মধ্যে পতিত 

হইতেহেন। যক্জকারী ব্যক্তিগণ ভীহার প্রতি স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছেন। 

তিনি কক্ষীবান্ খধিকে বিস্তর গ1ভী প্রদান ককন । 

৯। হেসোম! যখন তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইছে থাকি, তখন 
ভোঁমার রস করিত হইয়। মেষলোমের দিকে ধাবমান হয়| হে মাদক্ত! 

শক্তিধাঁরী সোম! কবিশণ ভোমাকে সংশোধন করিলে ইন্দ্রের পানের 

জন্য শ্রন্নাজুছও । 

৭৫ স্ুক্ত। 

পবমান সোম দেবত। | কবি খষে। 

৯। লোমরস অন্ন উৎপাদনকারী । তিনি সকলের প্রীতিকর জলের 
দিকে ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি প্রবল হইয়া! জনের মধ্যে রৃদ্ধি পাইতেছেন। 
তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ | প্রকাণ্ড হুর্ষে/র বিশ্ববিহারী রথের উপর 

আরোহণ করিলেন। 

২। দোঁম যজ্ঞের জিহ্বাঁন্বরূপ, সেই জিহ্বা হইতে অতি চমতকার 
মাঁদকত! শঞ্তিঘুস্ত রস ক্ষরিত হইতেছে । তিনি শব্দ করিতে থাকেন, 
তিনি এই যজ্জানুষ্ঠানের পাঁলন কর্ত1, তাহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে ন!। 

আকাশের উজ্জ্বল্য বঞ্ধনকাঁরী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এপ একটী 
হুতন নাঁম উৎপন্ন হয়, যাহ! তাঁহার পিতা মাতা জানিতেন ন1। 

৩। যখন খত্বিকৃণণ সোঁমকে নুবর্ণময় চরের দ্বারা আচ্ছাদিত পত্রে 
স্থাপন করেন, তখন সোঁমরম দীপ্তি পাইভে পাইতে শব্দের সহিত কলসে 



৭ অষ্টক, ২ অধ্যাঁয়।] খখেদ সংহিতা ! [৯ মণ্ডল, ৭৫ সুক্ত। 

প্রবেশ করেন, বজ্ছের খত্বিকগণ তাহাকে স্ব করিতে থাকেন, তিনি 

তিন বার নিষ্পীড়নের দ্বার উৎপাদিত হইয়|! যজ্ঞদিবসে প্রাতঃকাঁলে 
শোভা! পাইতেছেন। 

৪) অন্ন-উৎ্পাদনকাঁরী সোঁমরূস গুণকীর্তন সহকারে প্রস্তরদার! 
নিম্পীড়িত হইয়া ভ্যুলোক ও ভুলোৌকে আলোঁকময় করিতে করিতে 
নির্মলতাঁবে মেষলোমের দিকে ধাঁবমাঁন হইতেছেন। নিত্য নিত্য মধুর 
ধার] ক্ষরিত হইতেছে । 

| হে সেোমরল! তুমি চতুর্দিকে গতিবিধি করিয়! মঙ্গল বিধাঁন 
কর, তুমি মনুষ্যদিগের বর্তৃক শোঁধিত হইয় ছুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বস্তু সকলের 
সছ্িত মিশ্রিত হ৪। তোমার যে সমস্ত মাদকতা শক্তিযুক্ত প্রথর রস 

আছে, তদ্বার! ধন বিতরণকাঁরী ইন্দ্রকে আমাদিগের নিকট প্রেরণ কর। 



৭ অই্ক, ৩ অধাায়।] থগথেদ সংহিত1 | | ৯ মণ্ডল, ৭৬ স্ৃতচ | 

তৃতীয় অধ্যায় । 

৭৬ সুক্ত। 

পবমীন সেম দেষত | কবি খষে। 

১। এই সোমরস হ্যলোক ধারণ করেন । ইনি শুন্যপথে ক্ষরিত 
হইতেছেন। ইহ্থাকে শোধন করিতে ভইবেক। ইহার রস দ্রেবতাদিগের 

বলাধাঁন করে, পরে মনুষ্যগণ €সই রূসপাঁনে মন্ত হয়। বেগবান্ ঘেো!টককে 
ঘোটকপালের! সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলা ক্রমে অগ্রসর হয়, 
জেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হুইয়! বিস্তর অন্ন আহরণ 
করিয়া! দেন। 

২। ইনি বীরপুরুধের ন্যায় ছুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন। ইনি 

স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ, ইনি গাভী উপার্জন ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় 
কাধ্য করেন, ইনি ইজ্ররের বল বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে পাঁঠাইয়! দেন। বুদ্ধিমান্ 
খত্বিকের! চালন| করিলে, ইনি ছুপ্ধ ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হন। 

৩। হে বদ্ধিষু সোমরস ! তুনি ধারারূপে ক্ষরিত হহয়! ইন্দ্রের উদরে 
প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেধকে *দাহনপুর্র্বক বষ্টি বর্ষণ করে, তদ্রপ 

তুমি আপন ক্রির়াদ্বার1 ছ্যুলো!ক ও ভূলে।ককে দোঁৎনপুববক নিরস্তর আঁমা- 

দিকে অন্ন দান কর। 

৪। বিশ্বের রাজা সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন, তাহার ক্ষমতা খবি- 

দিগের অপেক্ষাও অধিক, তিনি সংকশ্মের অনুষ্ঠান কামন! করেন, তিনি 

সুর্য্যের আলোকের সহিত মিশ্িত হন, তিনি সর্বপ্রকার স্ত.বর উৎপাঁদন- 

কর্ত!, তাহার কাঁধর্য অনির্ব্বচনীয় । 

৫) হে সোম! বৃষ যেমন যুখের মধে) প্রবেশ করে, তেমনি তুঁমি, 

কলসের মধ্যে প্রবেশ কৰিতেছ । সেই বৃষ জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে 

মাদকতা এক্কিতে তুমি সব্ধবশ্রে্চ । আমর যেন তোমার আশ্রয় পাইয়। 

যুদ্ধে জয়ী হুই। 



৭অষ্টক,৩ অধ্যায়।] খোদ সংহিতণ। [৯ মণ্ডল, ৭৭ সৃতি | 

৭৭ সুলভ | 

খবি ও দেবডা পূর্ব | 

১। এই দেখ মধুর সোঁমরস, যাহার শক্তি ইত্ের বঙ্জের ন্যায়, যাহার 
রূপ অর সকলের অপেক্ষা নুষ্তী, তিনি শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে 

যাঁইতেছেন। খতের গাঁভীগণ, যাহাদিগকে অনায়াসে দোহন কর] যায়, 

যাহার! ঘূত তুল্য হপ্ধ দোহন করিয়া দেয়, তাহার! জুগ্ধ লইয়। এই সোঁম- 

রসের দিকে দৌড়িয়। থাইতেছে। 

২। শ্যেনপক্ষী আঁপন জননীবর্তৃক প্রেরিত হইয়1, খঁহীকে আকাশ 

হইতে বায়ুপথের মধ্য দিয়! অবতীর্ণ করিয়াছিল(১), সেই প্রীচীন দেবতা 
পোঁম ক্ষরিত হইতেছেন। ভিনি যেন কৃশানু নামক বাণ নিপেক্ষকারী 
বান্কির বাঁণপাঁত ভয়ে ভীত হইয়া উদ্দিমরভাঁবে মধুর সহিত মিশ্রিত 
হুইতেছেন। 

৩। সেই সমস্ত প্রাঁচীন ও আঁথুনিক সোমরলগুলি নুরূপা নাঁবরীগণের 

ন্যাঁ় দেখিতে নুপ্রী এবং তাঁবৎ পুণ্যকর্ম ও তাঁবৎ আঁহুতির সময় উপস্থিত 

থকেন। তাহারা প্রচুর অন্ন ও গাভী দিবার জন্য আমাদের নিকটে 

আগমন ককন্। ্ 

৪ 1 এই প্রবীন সোৌমরল, ধহাকে আমরা বিশেষরূণে স্তব করিলাম, 

তিনি বিশিউমনোধোগের সহিত আমাদিগের হিংসকদিগকে ধিনষউ 
ককন | (তিশি এভুর ভবনে গর্ভ আঁধান করেন। তিনি প্রচুর দুর্ধ দান- 

কারী গাঁভ।গণের প্রতি ধাবমান হন । 

৪। এই যে যগ্সম্বদ্ধীয় সৌোমএস, বিনি উজ্জুপ মূর্তিতে হট হইয়- 

ছেন, বিনি বকণের ন্যাঁর মহ যীহাফে কেহ পরাজয় করিতে পাঁরে ন' 

তিনি বিপদগ্রস্ত বাক্তিকে রক্ষা! করিবার জন্য ক্ষরিত্ত হইতেছেন। যঙ্ছের 

সময় নিম্পীড়'নর দাও! তাহাকে প্রন্তুত করা হইলে, তিনি মিত্রদেবতাঁর 
পীসসপিসস 

সপাপাপাসা 
শা 

(১) শ্যেনপক্ষশী অৃকাঁশ হইতে অথব1 মৃজবখৃন্ পর্বত হইতে (১০। ৩৪১) মু” 

আনিয়াছিলেন, 'ভাহ। খথ্েদের অনেক ছ্ধখীনে দেখিতে পাঁওয়।| যার । এই 

তধৃখ্যানটা আমে বর্ধিত হইয়! এতরেয় ত্রাঙ্মণে ও শত শখথ ত্রর্ধণে কিরূপ ধারণ 

করিয়ণছে, তাহ] ১। ৮০২ ঝকের টাকায় দেখ । ০ 

৭৩২৮ 



৭ আই্টক, ৩ অধ্যায়। ] রা সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৭৮ হত | 
পাসে স্পেস পপপ ৮. শান িশাশিীশীশ পপ পা সল্প শশা 

নু টি টি ্ শি এ. শী পেস শশী ৩ শশী শীল পানি 
শান শি শীত ৮ শিশাস্িলিিলিিলল শিট শি হলিন শিশির 

ন্যাঁয নিজ নষ্ট করেন। ঘোঁটক যেমন শব্দ করিতে করিতে ঘোটকীগণের 
দলের মধ্যে শিয়! পতিত কয়, তদ্রপ তিনি আসিতেছেন। 

৭৮ সৃক্ত। 

খষি ও দেবত? পুর্বর্ববহু | 

১। এই শোভাধারি সেঁমরস শব্দ করিতে করিতে ক্ষারিত হইতেছেল, 

ইনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্ততিবাক্য গ্রহণ করিতেছেন । ইহার যে 

সমস্ত অসার অশ থাকে, মেষলোমময় পবিত্র বন্ত্রের দ্বার! তাহা ধরিয়' 

রাঁথে। এইরূপে শো।ধিত হইয়! ইনি দেনতাপিগের নিকট গমন করেন। 

২। হেবিচক্ষণ। লুপণ্ডিত মোমরস ! খত্বিকের। তোমাকে ইন্দ্রের 

উদ্দেশে ঢালিয়া দিতেছেন, তুমি জলের সহিত মিশ্রি ত হইতেছ। তোমার 

যাইবার জন্য বিস্তর পথ বিদ্যমান রহিয়াছে । যখন তুণি প্রস্তরফলকে 

অবস্থিত থাক, তখন তোমার সহশ্রসহত্ত্র হরিতবর্ণ কিরণ নির্গত হয়। 

৩। আকাঁশবিহারিণী কয়েক জন অপ্ [নরা(১) আসির1| মধো 

উপবেশনপুরর্ক মপপ্ডিত লৌরসকে প্রস্তুত করিল। যাহ।তে যজ্জের গৃহ 
অভিষিক্ত হুইয়1 যাঁরঃ তাহার তাহাকে এইরূপে চালাইয়] দিতেছে এবং 
ইনি যখন ক্ষরিত হন, ইহার নিকট অক্ষয় মুখ যাঁজ্ঞা করিতেছে। 

৪। সৌঁমের প্রভাবে আমর গাভী জয় করি, রথ, নুবর্ণ, পরম মুখ 
সকলি জর করি, আমর জল জয় করি এবং নানাবিধ বস্ত উপার্জন করি। 

ইনি মাদকতাঁশক্তিযুক্ত, ইহার তুল্য সবন্থাছু বস্ত আর কিছুই. লাই; ইহার 
খারা ৬ পানি০ জা উল 

রূস অতি চমৎকার, ইহার বর্ণ লাঁহিত, ইনি সুখের উৎপত্তিস্থান, এতাদৃশ 

. এই সৌঁমরসকে দেবতাঁর। পান করিব।র জন্য ফি করিয়াছেন । 

(১) পৌরাণিক অপ্সর1 কাঁহাকে বলে তাহা! আমর] জানি, কিন্ত খথেছের 
আপনর) কি? 

পণ্ডিতবর গোলডট্ট'কর বিবেচন1 করেন যে, সু্ষ7দ্বার! আকৃষ্ট জলীয় ৰাম্প 
মেঘরূপ ধারণ করিলে তাঁঘিকেই প্রথমে অপ্নর। কহিত । * 88010790800 01 00৩ 

2[00009 11510) 0168004860১ 00৩ ৪ 8700 ভিযাাচ। 1009770560৮ 010008.শ৮ 
0০৮০0. 10 11019 194/405/ 752) ০]. 5. (1884), 0. 845. কিন্তু অগ্নরার প্রথম 
কল্পন1 যাঁছাঁই হউক, খগ্েদ রচনার পৃর্মেই অগ্নরাগণ সুন্দরী রমণী একপ বিশ্বাস 
উৎপন্ন হুইয়াছিল। 

তই) 



৭ আষ্টক, ৩ অধ্যায় | ] খণ্েদ সহিত । [ ৯ মণ্ডল, ৭৯ ভুক্ত । 

৫। হে€সাঁমরস! তুমি ক্ষরিত হইয়া! আমাঁদিগ্ের নিকট আগমন 

কর এবং পুর্ব্বোক্ত সধস্ত সম্পত্তি আমাদিগের যথার্থ কর। কি দূরে, কি 
নিকটে, আমাদিগের সকল শর নস্ট কর। আমাদিগকে স্ুবিস্তীর্ণ পথ 

প্রদান কর এবহ ভয় সমস্ত নক্ট কর। 

৭৯ স্ুক্ত। 

ধষি ও দেবত] পুর্বৰ হু । 

১1 যনজ্ঞর সময় উজ্ভল ও শশন্ত সভার সোমরসগুলি নিম্পীড়িত 

হইয়া আম।দিশের নিকট আগমন ককক, আঁমাদিগের অন্গের হিংসাকারী 
শক্ুণর্গ নষ্ট হউক, আঁমাঁদিগের শক্ররাও নষ্ট হউক, অম।দিগের স্কর্মগুলি 
দেবতারা গ্রহণ ককন্। 

২। মাদকতাঁশক্তিধারী মসৌমরসগণ আীমাদিগের নিকট আগমন 
কন) ভহাদিগের প্রভাবে আমর1 শক্রর ধন জয় করিয়া! লই । তাহার 

প্রভাবে আমর] কোন বাতির বাঁধা গ্রাহা ন! করিয়! চতুর্দিক হইতে ধন 
উপার্জন করিয়1 খাঁকি। 

৩ দেই সোঁম নিজের শক্রকে নষ্ট করেন এবং অপরের শক্রকেও 

হিংস। করেন । মকতুমির মধ্যে যেমন পিপাঁসা লাগ্িয়াই আছে, তিনি 

তেমনি শত্রুর পশ্চা লাশিয়াই আঁছেন। হে রক্ষণশীল সোম! তাঁহৰ- 

দ্রিগকে বিনাঁশ কর। 

৪| হেসোম! তোমার প্রধান ডত্পতভিক্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান 
আঁছে। তথ! হইতে গ্রহণ পূর্বক পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে তোর অবয়ৰ- 
গুলি শিক্ষিণ্ত হইয়াছিল, ০সই স্থানে তাহার বক্ষরণে জন্গিল। এক্তরের 

বারা নিস্পীড়নপুর্বক গোচণ্মের উপর তোমাকে শোধন করা হয়। বিচক্ষণ 
ব্যক্তিগণ ছুই হস্ত এয়োগপুর্বক জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন। 

৫। হে তসোঁমরস! প্রধাঁন প্রধান খত্বকগণ তোমার সুদৃশ্য সুশ্রী 

ঝম চালাইয়! দিতেছেন । হে ক্ষরুণণীল সোষ! আমাদিগের শক্রমাত্রকে 

বধকর। (তোমার প্রথর ও প্রীতিকর মাদকতা শক্তিধারী রস নির্গত হউক। 

১৩৩৩ 



৭ অষ্টক,৩ অধ্যায় এ খণ্বেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৮০ হুত্ত। 

৮৩ স্যুভ্ত | 

পবমান সোম দেবতা । বসুনাম। খবি | 

১। বিচক্ষণ সোমরসের ধার! ক্ষরিত হইতেছে | ইনি যজ্ঞের ঘর 

আঁকাশবাঁসী দেবতাদিগকে সন্ভষ্ট করিতেছেন। বৃহস্পতির শব্দ শুনিয়া 

ইনি উজ্জল হইতেছেন | ইনি পুনঃ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়ণ লয়ুদ্রের ন্যায় 

সববস্থান আচ্ছাদন করিতেছেন । 

২। হে অন্নদাঁত। | সুন্দর সুন্দর স্ভতিবাক্য তোঁমাঁর «ভি প্রেরিত 

হইলে, তুমি উজ্জল হইয়া! লৌহনি্মিত আঁপন স্থানে আরোহণ কর। হে 
সোমর্স ! তুমি যদ্রকর্তা ব্যক্ডিদ্িগকে দীর্ঘ আয়ুঃ ও বিস্তর অন্ন প্রদাঁন 
করিতে করিতে মাঁদকতাঁশক্তি ধারণপূর্রনক মনোবাঁঞ্ পুর্ণ করিয়! ইঞ্জের 
জন্য ক্ষরিত হও । 

৩। সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিধারী দোমরস বলাঁধায়ক দ্রব দ্রব্যরূপে 
ইন্্ের উদরে প্রবেশ করিতেছেন । তিনি চমত্কার মঙ্গল প্রদান করেন | 

তিনি বিশ্বভুবনে বিস্তারিত হইতেছেন। জনোবাগ্1 পুরণকারী নানাস্থান- 
বিহ্বারী সৌমরূন যজ্ঞবেদীর উপর ক্রীড়া! করিতে কাঁরতে উজজ্্বলভাঁবে 
বহি] যাইতেছেন। 

৪। হে সোঁমরম! তোমার আম্বাদন দেবতার নিকট সর্দাপেক্ষ 

মধুর। খত্বিকগণ দশ অস্তুলি রোগপুর্বক সহঅ ধারাঁরপে তোমাকে 
প্রস্তুত করেন। হে সোমরল ! তুমি প্রস্তরের দবরি! নিম্পীড়িত হইয়ছ, 
খত্বিক্গণ তোমাকে ওভ্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে সহত্প্রকাঁর সম্পত্তি 
বিতরণ করিতে করিতে তাঁবৎ দেবতাঁর জনা ক্গরিত হও। 

৫1 অ্ুনিপুণ-হস্ত-বিশিক্ট ব্যক্তির দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়! মনে1- 

বাঁ পূরণকাঁরী তোঁমার নুমধুর রন জলমধ্যে প্রস্তুত করে। হে সোমরম ! 
তুমি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রকে মদমত্ত করিতে করিতে 

তাৰ দ্রেবতাঁর নিকট গমন কর। 



৭ অষ্টক,৩ অধ্যায়।] খণ্বেদ সংহিত1। [৯ ঘণওল, ৮২ ভক্ত । 

৮১ সুক্ক | 

খবি ও দেবতা পুর্ববগু | 

১। মুগঠন ও ক্ষরণশীল সোঁমরসের তরজগুলি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ 

করিতেছে, অর্থাৎ সোমরসগুলি নিস্পীডিত হইয়া? অতি প্রশস্ত গব্যদধির 

দ্বারা সুস্বানু হুইপ! যজ্ঞকর্তী। ব্যক্তিক সম্পত্তি দান করিবার জন্য বলশলী 

ইঞ্রকে মদমত্ত করিয়া তুলিল। 

২। যেরূপ রথবহনধ্ারী ঘে।টক দ্রুতবেগে যায়, তদ্রপ মনে।বাঞ্চা 
পুরণকাঁরী সোমরস কলসগুলির দিকে বহিয়। বাইতেছেন। এই জ্ঞানী 
সোঁমরস পৃথিবীবাসী, ম্বর্গবাঁসী এই দুই ভাঁতি দেবতাঁদিগকে আশ্রীত করিি- 
তেছেন। 

৩1 হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হইয়। আমাদিগের চতুপার্ে সম্পত্তি 

ছড়াইয়! দাঁও, বিস্তর অন্ন আমাদিগকে বিতরণ কর, আমি তোঁমার দস, 
হে অন্নদাঁত। ! বিশেষ মনোযোগের সতিত আঁমাঁর কল্যাণ কর, সম্পত্তি যেন 

আমাদিগের দূরে আর কুব্রাপি বিতরণ করিও নখ। 

৪। অতি বদান্য এই সকল দেবত! পরস্পর মিলিত হইয়! আঁমাঁদিগের 

নিকট আগমন কৰুন" অর্থাৎ পুব1 ও পবম|ন ও মিত্র ও বকণ ও বৃহস্পতি 

ও মকৎ ও বায়ু ও অশ্বিদ্ধয় ও তুন্ট1 ও সবিতা ও সুগ্ঠন মূর্ভিধারিণী সরস্বতী 

। সকলে আগমন কৰুন। ঠা 

৫1 ছ্যুলোঁক ও ভুলোক এই ছুই ভুবন, বাহার সমস্ত বিশ্ব ঘেরিয়] 
আছেন এবং অর্্যম| এবং অনদ্দিতি ও বিধাতা ও মনুষাগণের প্রশৎসাঁভাজন 

ভগ শামক দেবত1 ও প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ, এই সকল দেবত1 ক্ষরণশীল সেোঁমের 
নিকটবত্বঁ হইতেছেন। 

৮২ সু ॥ 

খষি ও দেবতা পুর্ববব€ | 

১। লোহিতবর্ণ সেোঁমরসকে নিষ্পীড়নের দ্বার] প্রস্তুত কর] হইল। 

তিনি মঙ্ছেবাঞ। পুরণকাঁরী । তিনি রাঁজাঁর ন্যাঁয় উচ্জুল ও নুক্জী। তিনি 



৭ অষই্টক, ৩ অধ্যায়] থথেন সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৮২ ছুক্ত |. 

জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া] শব করিতেছেন, তিনি শোঁধিত হইবার জন্য 

মেষলোঁমে মিলিত ₹ইতেছেন,[তনি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ঘৃতযুক্ত আপন 
স্থানে উপবেশন করিতেছেন । 

২। হেক্ুপগ্ডিত! তুমি যক্জানুষ্ঠীনের ইচ্ছাঁতে কলসের দিকে যাঁই- 
তেছ। স্নান করাইলে ঘটক যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রপ তুমি যাইতেছ। ছে 

সোঁমরস ! তুমি আমাঁদিগের অনিষ্ট নষ্ট করিয়া আমাদিগকে ন্বুখী কর, 
তুমি স্বতের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়| নির্মল শুজ্জুল্য ধারণ কর। 

ও। পর্জন্য মহান সোমের পিত1(১), সেই পাত্রলভাদিবিশিষ সেম 
পৃথিবীর মধ্যস্থনন্যরূপ পর্ধতের উপর বাস করেন। অঙ্গলিবর্গ জলের 
নিকট দুগ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি লইয়। গেল। তিনিন লুন্দর যজ্ঞ মধ্যে একরের 

সহিত মিলিত হইতেছেন। 

৪) হে পৃথিবীর সন্তান সোম! ভোমাঁকে আর অধিক কি বলিব। 

স্ত্রী ঘেমন আপন স্বামীর অশেষ সুখ বিধান করে, তন্প তুমি আঁষাদিগের 
সুখ বিধাঁন করিয়। থাক । আ'ম'দিগের গ৭ কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে 

তুষি দর্শন দাও, তাতেই আমাদের জীবনের মঙ্ল। তুমি সর্কগুণে 
গুণান্বিত। আঁযাঁদিগের বিপদের সময় আমাদিগের উপর প্রহরীর 
কাঁধ্য কর। 

৫। হে ছুপ্ধর্ষ সোম! যেরূপ তুমি আমাপিগের পুরংপুকষদিগের 
সময়ে করিয়াছিলে, ত্রপ এক্ষণে আঁমাঁদিগের এই কুতন পুণ্যকর্দের সময় 
গ্রবল হও এবং ক্ষরিত হও); তুমি মনে করিলে শঙশভ সংখ্যায় সহস্্র- 

সহত্র দান করিতে পার। এই সকল জল তোমার মেব! করিবার জন্য 

তোমার সহিত মিলিত হইতেছে । 

(১) এই চ্ছাণে এবং ৯। ১১৩ 1৩ খকে পর্জজন্যকে মৌমের পিতা বলিয়! 
অভিহিত হইয়ছে। পর্জন্য টির দেবতা ব্প্িঘার। সৌমলত) বি প্রাপ্ত হয়। 



৭ অষ্টক, ৩ অধ্যায় |] খণ্েদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৮৩ হুক । 

৮৩ স্ুষ্ত | 

পবমন লোম দেৰতা । অজিরণর সম্ভান পৰিত্র ধবি | 

১) ছেসোম! তুমি যাঁগযজ্ঞাদি পবিত্রকাধ্যের অধিপতি । তৌঁমাঁর 
পবিত্র অঙ্গ বিস্তারিত হইয়াছে । যে তোমাকে পান করে, তাঁহার সর্কাঁঙগ 
শরীরে তুমি বিস্তৃত হ৪। তাহার শরীর যদি দৃঢ় ও পরিপক না! হয়, 
তা! হইলে সাধ্য নাই যে ভোঁমাকে ধারণ করে। যাঁহাদের দেহ 
পরিপক্ক, তাহারাই তোমাকে ধারণ ও তোমার ভ্রীতিকর রস ভোগ 
করিতে পারে। 

২। উত্তপ্ত সোঁমরস শেশধনের জন্য শোঁধন যন্ত্র ছকুনী) বিস্তা- 

রিত আছে। ইহার প্রতানগুলি ংডাঁঠা) অগ্নি স্থানের উপর শিক্ষিপ্ত হুইয়! 

দীপ্যমান্ ভাবে গ্গনাভিমুখে বাইতেছে। তাহারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হুইয়| 
যজ্ঞকর্তী ব্যক্তিকে রক্ষা! করিতেছে । তাঁহারা! সতেজভাবে আকাশের দিকে 

উঠিভেছে(১)। 

৩। ইনি, [সোঁমরস] প্রভাত কালেই সর্বাগ্রে সুর্যের ন্যায় দীপ্তি 
পাইয়াঁছেন। ইনি অভিষযেকধাঁরী, অর্থাৎ জলাত্বক । ইনি অন্ন বিতরণকর্তা, 
ইহার এভাবে ভুবন রুক্ষ হয়। ইহাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা, যখল পুর্বপুকধদিগকে 
সমারভ করিল, তখন তাহার! নস্তান উৎপাদন করিলেন, তাঁহারা অনেক 

মনুষ্য স্থফি করিলেন। 

৪) যথার্থতঃ গন্ধব্ব অর্থাৎ, সুষ্যদের(২) এই সোঁমরসের স্থান 
রক্ষা করেম। অদ্ভুত শক্তিধারী এই সোঁমরস দেবতার সন্তানদিগ্নকে রক্ষা 

পীপাশাশিশিশীশশািাস্পিাশি শী শশা শশী শশী ৮ পি শা শিট ০ ০-5- ল ন্ 
সস এপ কপ ০০ 

শশী পপসীিতশ 

(১) লায়ণ এই খকের ভিন্ন রূপ ব্যাখ। দিয়শুছেন ।' 

(২) এখানে গন্ধ অর্থে পাঁয়ণ স্ুর্যা করিয়াছেন । ১1 ২২। ১৭খকে অন্তরীক্ষই 1 ঞ ঁ 1 গন্ধব্বের নিবাস স্থীন বলিয়] নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১1১৬৩ 1 ২ খকে গন্ধর্ব হজ্ড্রের রথের 
। বল্গ) ধারণ করিলেন । এই সকল ও জন্যাস্য খকৃহইতে অনুমীদ হয়, থে লাঁয়ণে 
(ব্যাখ্যা প্রকৃত, গ্রন্ধর্ধের আদ অর্থ ভুর্য্য, ব] হুর্ধয রুশ্ন। কিন্তু খখেদের রচনার 
সময়ই গন্ধবরবণ একরূপ কাম্পন্িিক জীব হইয়া দীঁড়াইয়াছিলেন। যখন লোঁকে গন্কব 
1ও অপ.সর। *কদ্বয়ের আদি অর্থ ভূলিয়। গেলে, তখন অপ.স্রগণ গন্ধব্বগণের ক্সী 
1 এইরপ উপাখ্যান স্যর হইল । (অথবর্ববেদ ৪1 ৩৭। ১২ দেখ) হুর্ধযরশিনুদ্া 
জলীয় বান্প আকৃষ্ট হয় এই কি এই উপাখ)ানেব আদি করণ ? 

১৩৩৪ 

্ 



৭ আষ্টক, ৩ অধ্যায় ॥] খগ্েদ সংহিতা । 1 ৯ ম্ওল, ৮৪ স্জ্ত । 

করেন । ইনি পাঁশের প্রভু, পাঁশের দ্বারা শক্রকে এহণ করেন । বাহার 

বিলক্ষণ পুণাশীল, তাহ।রাই ইহাঁর চমৎকার আস্বাদন গ্রহণ করেন। 

৫€। হে সোমরস ! তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! এবং নির্মল জল 
বসন্তের ন্যায় ধারণ করিয়! যজ্ঞকার্যয নিব্বীহ করিবার জন্য পবিত্র যজ্রধাঁমে 

আগমন কর। তুমি রাজা, শোধন কলসই তোমার রথ, তুমি সেই রথে 

আরোহণপুর্ববক সহত্রস্থণানে গতিবিধি করিয়া প্রচুর অন্ন জয় কর। 

০ পেস শী 

৮৪ সুক্ত 

পবন পোম দেবত1। প্রজাপতি খষি। 

১| হে সোমর ! তুমি দেবতাঁদিগের আনন্দ কর; লকল দিকে 
দৃর্টিপাঁতপূর্বক জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্র ও বকণ ও বায়ুর জন্য 
ক্ষরিত হও। এক্ষণে আঁমাদিগের মঙ্গল কর এবং উত্তম উত্তম স.মগ্রী দাও। 
এই বিস্তীর্ণ ভূমগুলের মধ্যে ষে ব্যক্তি যথার্থ দ্রেবভক্ত, তাহাকেই ডাঁকিয়! 
লণড। 

২। যে মোম সকল ভূবনের উপর আধিপত্য করেন, সেই অমর 
সোম দেই অমস্ত যজ্জে আদিতেছেন। যাহ! পুর্বে পরম্পর সংবদ্ধ ছিল, 
ইনি তাহ! পৃথক করিয়! দিতেছেন এবং সুর্ধ্য যেরূপ প্রভাঁত কাল করিয়। 
দন, তদ্রুপ এই সোম আঁমাধিগকে আলোক দান করিতেছেন । 

৩। যে সোঁমরসকে গাভীর জুগ্ধ সহযে|গে প্রস্তুত করে, উদ্ভিজ্জ জাঁতির 
মধ্যে কেবল যিনি একমাত্র দেবতাঁদিগের বলাধাঁন করেন এবং ধন গু অন্তর 
আঁহরণ করিয়! দেন! যিনি নিস্পীডিত হইয়। ওজ্জল্যযুক্ত ধারার আকারে 

ক্ষরিত হুয়েন এবং ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাঁদিগকে মাতাইয়! দেল । 

৪। সেই এই সোমরম ক্ষরিত হুইতেছন । ইনি অসংখ্য ধনজয় 

করেন, হনি প্রাতঃকাঁল অবধি ক্রমাগত আমাদিগের স্তোত্র গ্রহণ 

করিতেছেম। ইনি নাঁন1 দিক দিয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন । ইনি 

এরূপভাবে কলসের মধ্যে যাইয়া! অবস্থিতি করিতেছেন, যে দেখিয়] ইন্দ্রের 

আ।্্াাঁদের আর সীম থাঁকিতেছে ন1! 



৭ আষ্টক, ৩ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৮৫ স্থুক্ত। 

৫1 চতুর্দিকে স্তোত্র পাঠ হইতেছে, দেই সোমরসের চতুদ্দিকে গাঁভী- 

গণ দুগ্ধ দরবার জন্য অসিয়| দাঁড়াইতেছে, সোঁমরদের সহিত মিশ্রিত মেই 

দুদ্ধের মধুরতা মারও বৃদ্ধি হয়, সেই মোমরন চমত্কার নুখ দিয়! থাঁকেন। 

তিনি প্রস্তুত হইয়1 করিত হইতেছেন, মেই সঙ্গে কবিত1 পাঁঠ হইতেছে । 

কাঁরণ তিনি বুদ্ধিমান কবি, তীহাঁর প্রভাবেই কবিতার স্ফূর্তি। তিনি সর্ব্ব- 

প্রকার অন্ন বিতরণ করেন। 

৮ স্ুংস্ত | 

পবম।ন সোম দেবতা । বেন খষি। 

১) হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ গুস্তৃত কর! হইয়াছে । তুমি 

ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও | রাঁক্ষপ ও রোগ দূর হউক। যাহারা মুখে 

মনে ভিন্নঃ তাহার? যেন তোমার রস আঁম্বাদনের আনন্দ অশহ্ুভবৰ ন! 

করে। সোমরসগুলি যেন এই আঁমাঁদিগের যজ্্স্থনে ধমের সহিত 

উপস্থিত হয়। 

২। যুদ্ধস্থলে আঁমাঁদিগকে প্রেরণ কর, তুমি অতি নিপুণ | তুমি দেবতা- 

দিগের প্রিয় আঁনন্দ। আমর চতুদ্দিকে তোমার স্তব করিতেছি, শক্র- 
দিকে নট কর। হে ইক্স্র! আমাদিগকে রক্ষ! কর, বিপক্ষদ্রিগকে 
হহার কর। 

ও) হে সোম! তুমি বিনাবাঁধাঁয় করিত হইতেছ। তোমার তুল্য 
আনন্দ বিধাতা কেহ নাঁই। তুমিও যে, ইন্দ্রও সে। ; তোঁমাঁর মত আহার 
আর নাই। বিস্তর বিদ্বান্বলোঁক তোঁমাকে স্ব করিতেছেন। তুমি এই ভূবনের 

রাঁজা। তোমার নিকটবর্ভর্শ তাহারা হইতেছেন । 

৪। এই আঁশ্চর্ধযা সৌমরস সহশ্রধাঁরাঁয়, শতধারাঁয় ইন্দ্রের জন্য অতি 

চমণ্কাঁর মধু ক্ষরিত করিতেছেন । আমাদিগের জন্য ক্ষেত্র জয় করিয়! দাও, 
জল জয় করিয়! দাও । হে মোম! তুমি সেচনকর্তী! (দ্রবাঁত্রক)॥ আঁম- 

দিগের পথ প্রশস্ত করিয়! দাও। (আমর! যেন অবারিতগতি হুই)। 

৫) কলসের মধ্যে শব্দ করিতে করিতে তুমি ক্ষীরের সহিত মিশিত 
হইতেছ। েষলোমময় পবিত্রের মধ্য দিয়া নানা গতিতে যাঁইতেছে। 



৭ অষ্টক,৩ অধ্যায় ।] খখেদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডল, ৮৫ হুক্ত। 

সশ্স ০৩ শিিশি ০ -শলিশশিসপিসস্্োপস আ শা তপন শী শশা পাশ আপ শা শীত শশু শশা িাাীরীঁি টিটি তত লা শা শশা 
পিস সস শি পাটি শীত পট শালী -- - শীশিশিশিত শি শশী ৯ ৮ শশা শীল 

তোঁমাঁকে শোধন কর হইলে, টি উৎট বিবিধ দ্রব্যবাহী ঘোঁটকের ন্যায় 
গমনপুররবক ইন্দ্রের উদরে যাইতেছ। 

৩। তুমি মধুরভাঁবে তাঁবৎ দ্রেবভাঁর জন্য ক্ষরিত হও) তুমি 
ইন্দ্রের জম্য মিট হও, সেই ইন্দ্রের নামোচ্চারণে কল্যাণ হয়, তুমি মিত্র 
ও বকণ ও বায়ু ও ব্ুহম্পতির জন্য মিষ্ট হও। তুমি মধুপুর্ণ, তোমার 
বিনাঁশ নাই । 2 

৭। এই দজ্রশগতিশীল সোঁমরলকে দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়| শোধন 

করিতেছে । মেধাঁবী পুকষদিগের স্তোঁ ধাক্য ইহার প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে, 
সোমরসেরা করিত হইতে হইতে সেই চমত্কার ভোঁত্রবাক্যের দিকে 

ধাঁখিত হইতেছে । এই সকল মুদ্ূকতাশক্ভিধাঁরী €সাঁগরস ইন্দ্রের শরীরে 
প্রবেশ করিতেছে । 0 

৮। হেমোম! হ্রিত হইতে হুইতে তুমি আঁমাঁদিগের লোকবল 

করিয়া দাও, গর্!ৃতি পারিমাণ.তৃমি করিয়া দাও .প্শত্ত বাস্বরাটী করি! 
দাও। আঁমাঁদিগের যজঙ্ছের বিস্বকর্ত1 যেন ক্ষমতাঁপন্ন ন| হয়, হে সোম! 

তোমার সাহায্যে আমর যেন যেখানে যত ধন আছে, জয় করিতে পারি। 

৯ এই বহুদর্শী সেচনকরী সোঁম আকাঁশে রহিলেন, এই কার্ধ্যকুণল 

সোঁম আর আঁর দীপ্তিশলী বস্তদিগকে আরে! দীপ্ডিযুক্ত কবিয়| দিলেন, 
ইনি রাজা, পবিত্রের মধ্য দিয়! যাইতেছেন এবং মন্বষ্যের হিত্বের জন্য 

সশবে ব্বর্গের অমৃত ঢালির! দিতেছেন | 

১০। বেন নামক ব্যক্তিগণ আকাশের উন্নতস্থানে এই উন্নতন্থানব্তা 
সেগনকাঁরী সোঁষকে সুমিউ বচনে সম্ভাষণ করিতে করিতে এবং পরস্পর 
পৃথকৃভাঁবে €দাঁহন কর্পিতেছেন । এই দ্রবময় সোমরস জলে মিশ্রিত হুই- 

তেছেন, ইনি মধুর রসরূপী হইয্প। পবিত্রে এবং ব্লহৎ কলসের মধ্যে সমুদ্রের 

তরক্ষের ন্যায় যাইতেছেন । 

১১ এই সুপর্ণ সোন(১) আকাশে উদ্ডিতে, ছিলেন, বেআ.. অমুক 
ব্যক্তির! সাধ্য সাধনা করিয়া! আনিয়াছে,। এই সোঁম শিশুর ন্যায় শব্দ 

(১) এখানে লৌমকেই ” স্ুপর্ণ” বলিয়। বর্ণন। কর! হইয়াছে 



এ আক, ৩ অধ্যায় ।] ঞধথেদ সংহিতা । [ ৯ মণল, ৮৬ সুক্ত 

করিতেছেন, ইহার প্রতি ভ্তোঁএরবাক্য প্রেরিত হইতেছে । ইনি সুবর্ণের পক্ষী, 

পৃথিবীতে আনিয়। আঁছেন। | 

১২ । ইনি, গনুর্ধ(২): আকাশের ভর্ধভাঁগে ছিলেন । ইনি সেই 
সান হইতে তাবৎ বস্তু নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, ই“হাঁর তেজঃ শুভ্রবন্ণ কিরণ 
বিস্ত রপুব্বক দীপ্তি পাঁইতেছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক জননী তুল্য 

্যুলৌক ও ভূলোককে জ্যোতিম্ময় করিল । 

৮৬ সুক্ত | 

পবন লোম দেবত1। প্রথম ১০ খক অকুই ও মাঁষ নাঁমে খষিশণ ; দ্বিতীয় 
১০ খক্ লিকত1 ও ষনীবাবরী নাঁমক খাষিগ্রণ; তৃতীয় ১০ খক. পুর্সি ও 

ইতিজ নামক ঝধিগণ;? চতুর্থ ১০ খক. আকৃষ্ট ও মাঁষ নামক খধিগ্ণ ; তদনভ্তর 
৫ খক্অত্রি খষি ; তদনভ্তর ৩ খকু গৃৎসমদ খষি | 

১। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার রসগুলি বিস্তার হইতেছে, 

ইহ'রী| মানসবেগে অগ্রসর হইতেছ, ইহারা আনন্দকর, ইহাঁর। শীত্রগামিনী 
ঘেোঁটকীর শাবকের ন্যায় অবলীলা ক্রমে পাঁবিত হইতেছে । হহার1 পক্ষীর 

ন্যয় আঁাঁশ হুছতে পঠিত হইতেছে । মধুর রূসশালশী অতি চমত্কার 

মাদকতীশক্তিসম্পন্ন এই সোঁমরনগ্জলি কলসটীকে পরিপূর্ণ করিয়া! উপ- 

বেশন করিতেছে। 

২। মাদকতাশক্তিযুক্ত মধুরতাসম্পন্ন তোমার রসগুলি রথবাহ 
ঘোঁটিকদিগের ন্যাঁয় পৃথক পৃথক প্রস্তুত হইভেছে। মধুপূর্ণ ও পূর্ণপ্রবাহে 
প্রবহমাঁণ এই সকল সোঁমরস বজ্ধারী ইক্দ্রকে সেইরূপ আপ্যায়িত করি- 
তেছে, যেরূপ গাভী আপন বসকে আপ্যয়িত করে। 

৩। ঘোঁটককে চাঁলাইয়া! দিলে সে যেরূপ যুদ্ধ অভিমুখে ধাঁৰিত 

হয়, হে সোম! তদ্রুপ দ্রুত বেগে তুমি আইস | তুমি স্বর্গীয় বন্ত তুল্য, 
তুমি প্রস্তরনির্রিত কলসে আঁকাঁশ হইতে প্রবেশ কর। উচ্চস্থানস্থিত 

মেষলোমময় পবিত্রের উপর এই সোম ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিভ 

হইতেছে(১) | 
পাপা পিপি স্পা পা শশা সক ৯ পপ সপ শশী শত পাপী পাপ পাপ পাশ পা পপ আপ পপ আপ পাশ শাসিত পপ এ জপ পা সা পাপা শপ অপ 

(২) এখানেও গন্ধব্ব অর্থে সুর্য । সোমকে সুর্ধ্যপ্ধপে স্ভতি কর] তিন | 

(১) সায়ণ ভিনরপ ব্যাখ্যা দিয়খছেন। 

৯৩৩৮ 



৭ আই্টক, ৩ অধ্যায়।] খর্থেদ সংহিত1। ৯ মণ্ডল, ৮৬ স্ুত্ত। 

_.__- পপি শত ৮ শা শি্পীপ লস্পা প্পাস্প্পীস্প্পেপেসীপ পিপাসা আল পা সপ শী শী ৮ ২ শ্াটশীটি ০ - শশী 

৪ 1 হে সোম! চতুর্দিগ্বাণাপিনী তোমার ধারাগুল মাঁনসবেগে 
শুন্য পথ দিয়! কলসের মধ্যে যাঁইয়! ছুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছে । যে 

সমস্ত খষি তোমাকে এস্ভতত ও শোঁধন করেন, তাঁহার! তোমার ধাঁরাঁশুলি 
কলমের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়! দিতেছেন, যে হেতু খধিগণের সেবণীয় 

বসন্ত । 

&। হে সোঁম! তুমি অর্ধত্রক্টী ॥। তুমি প্রভু । তোমার চমৎকাঁর 
কিরণপু্ভী সর্ববস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, জর্ধস্থান- | 
ব্যাপী, সব্বীবন্ভুর অবলম্বনস্বরূপ | এই রূপে তুমি ক্ষরিত হও। 

৬। যখন সোঁম নিষ্পীড়িত হয়েন, তখন তিনি নিজে একস্থ।নবত্তীঁ, 

সুস্থির, কিন্তু তীহার কিরণপুঞ্জী চতুর্দিকে ছড়ৃহিয়! পড়ে । যখন তিনি 
হরিতবর্ণ ধারণপুব্বক মেষলোঁমময় পবিত্রে শোঁদিত হয়েন, তখন তিনিও 

উপবেশননর্তী! হইয়! নিজ বাঁসগ্কীন কলমে মধ্যে উপবেশন করেন । 

৭) সোঁমরস যজ্ঞের ধজাস্বরূপ, তিনি যজ্ঞের শে!ভাবিধাঁতী; তিনি 

দেবঙাঁদিগের গৃছে গমন কঙ্গেন। তিনি সহত্রধারাঁরপোে কলমের মধ্যে 

যাইয়। থাকেন, তিনি রম সেচন করিতে করিতে সশব্দে মেষলোমমগ্ পবিত্র 

তঙক্রম করেন। 

৮। ভিনি রাজ], নদী হইতে সমুদ্রে এবিষ্ট হইতেছেন। তিনি ছিলেন 
ন্দী মধে;, জলের তরঙ্গে মিলিত হইতেছেন(২)। তিনি ক্ষরণকালে উচস্থান- 
ছ্িত মেধলোমময় পধিত্রে আরেখহণ করিতেছেন । তিনি পৃথিবীর ধাঁরণ- 

কর্তা, নাভিন্বরূপ, তিনি আকাশের জালোকম্বরূপ। 

৯| সোম এরূপ শব্দ করিলেন, যে গগনের ভর্ধভাগ প্রতিনিত 

হইল । তীঁহাঁর অবলম্বনে লোক ও ভুলোক সুস্থির আছে । তিনি ইন্দ্রের 

বন্ধুতত্বর অহ্রোধে ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ক্ষরিত হুইয়! কলনের মধ্যে 

গিয়া বগিতেছেন। 

১০। এই সোঁম যজ্ঞের উল্জ্রল্যসম্পীদক আঁলোকস্বরূপ, ইনি নুমিষট 

মধুর ন্যার ক্ষরিত হইতেছে | ঞ্ দেবতা দিগের জন্মদাত1 পিত!, ধনের 
লাশ শশী শী শিশিাশীশীেশীশীশ শি পল ০্প্পাাপশিাসীীশী শী শি 

(২) অর্থাৎ ধারারপ নর্দান ভ্যা, কিয়! কলনরূপ নমুজর্তি ধারণ 
করলেন । 

১৩৩১৯ 



৭ অক. ৩ অধ্যায় |) খথেদ সংহিত1। [ ৯ মওল; ৮৬ সুক্। 

অধিপ।ত। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত দুুলোঁকে ও ভূলৌকে বিতরণ 
করেন । ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমতকার রস, ইহার মাঁদকভী- 
শক্ত নিকপম। 

১১। ইনি সবেগে, সশব্দে কলসে যাঁইতেছেন । ইনি ছ্যুলোকের 
অধিপতি, সর্থদ্রষ্ট1; ইহাঁর ধার! শতমহখ্যক। ইনি হরিতবণ ধারণ করিয়! 

যজ্ঞের স্থানে স্থানে বলিতেছেন, ইনি পবিভ্রের ছিদ্র পথে ক্ষরিত হইয়| রস 
বর্ধণ করিতেছেন । 

১২। ইনি ক্ষরণকাঁলে নদীর অগ্রে ধাবিত হয়েন, সেইরূপ বাঁকোর 
অগ্জে এব গ'ভীগণের অগ্রে ধাবিত হয়েন, এতাদৃশ ইহার বেগ । ইনি উত্তম 
অন্ত্রণন্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। মই রস 
সে5ন্কাঁরী সোঁমকে নিম্পীড়নকর্তীর! নিম্পীড়ন করিতেছেন । 

১৩। ভ্ভোঁত্র অবণে শ্রী ত হইয়া! এই সেম চাঁলিত অশ্বের ন্যায় ষাঁইয়1 
মেষলোমের পখিত্রে তরজরূপে (শ্রডুর পরিমাণে) যাইতেছে । হে ইক! 

হেকবি! ছ্যুলোঁক ও ভুলৌকের মধ্যে তোমার যজ্ঞ হইলেই এই নিম্মল- 

সোম ভ্তাত্র শুনিতে শুনিতে করিত হয়। 

১৪। এই সোম এরূপ এক আঁলোঁকময় কবচে আচ্ছাদিত, যাহার 

৷ কিরণ আকাশকে স্পর্শ ও পুর্ণ করিতেছে । যজ্ঞের সময় জলের সহিত 
৷ মিঅিত হইয়। ইনি শুন্যপথে গতি করেন ইনি ন্বর্গের উত্পাদনক্তী। 

' ইনি বর্গের, প্রাচীন পিতা ইন্্) কে সেব! করেন(৩)। 

১৫। ই সোঁম সর্বাগ্রে ইন্দ্রের তেজঃ বাঁড়াইয়। ছিলেন, সেই ইন্দ্রের 

আগমনের জন্য ইনি ইন্্রকে পরম নুখী করিতেছেন । সেই সর্বোচ্স্থানে 

যথায় ইজ্জের ধাম, তথ! হইতে তিনি সোম পানের এভাহে সকল যুদ্ধে 
গমন করেন । 

১৬। সোম ইন্দ্রের উরে প্রবেশ করেল, কারণ ইজ্র ভাহাঁর বু 
তিনি ইজ্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন ন1। মানব যেমন. যুরত্ট 

১ সি তত এক পপ 

দিগের_ মহিত মিলিত হয়, তদ্ঞপ ইনি শতঙচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়! জলের 

সহ্তি মিতিত হইতে ছেন | 

(৩) সিনে কা কতক বিডি 

১৩৪০ 
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১৭) হেসোঁম! তোমার মেবকের। সুমধুর স্বরে তোমার স্তব করিবার 

অভিলাষে যজ্ঞগৃহ মধ্যে ঘুরিয়! ৰেড়ীইতেছে। বুদ্ধিমানের! স্তে'ত্রসহুকণরে 
সোঁমের আবাঁহন করিতেছেন । গাভী ইহার উপর ছুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে । 

১৮) হে সোম! যে যুদ্ধ তিন দিন »বিরত প্রবর্তমাঁন হইয়| আমা-| 
দ্রিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন (দান) আনিয়| দিয়াঁছে(৪),. | 
সেই অক্ষয় অন্ন বদ্ধনকাঁরী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও । 

১৯। ভ্তৌত্র বর্ষপকারী বিচক্ষণ সেম ক্ষরিত হই তেছেন, ইনি দিন ও 

প্রাত:কাঁল ও সুর্যের সফিক । ইনি ধারার আকারে কলসে প্রবেশ 
করিতেছেন। ইনিরুদ্ধিমানদিগের স্তাত্রের তাগী হুইয়! ইজ্ডের হৃদয়জ্গম 

হইতেছেন। 
২০1 এই প্রাচীন কবি সোম বুদ্ধিমণন লোকদিগের দ্বার! প্রস্তভ 

হইয়! ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি কলনের মধ্যে সশব্দে যাইতেছেন। ইনি 

যেন ত্রিতের নান উচ্চারণ করিতেছেন । ইনি ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত বন্ধুত্ব 
করিবার জন্য মধু ঢালিয়! দ্রিতেছেন। 

২১। এই সোঁম শোঁধিত হইয়া প্রঠতংকাঁলকে আলোকময় করেল, 

ইনি নদী (অর্থাৎ ধারা) হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইনি সংসাণ্র স্যটিকর্তী | 
ইনি একবিংশতি_গ্!ভী হইতে আপনার অন্ুপানস্বরূপ দ্রুপ্ধ দোহন ৬ ৩ পাপা ১১ 

সত ও লে 

করিতেছেন । এই আনন্দকর পোঁম হৃদয়ের মধ্যে যাইবার জন্য রমণীয়- 

ভাবে ক্ষরিত হইতেছেন | 

২২। হে সোম! তুদ্দি শোধিত হইয়াঁছ। দিব্য ধামের দিকে 

ক্ষরিত হও। তুমি পবিত্রের পথ দিয়! কলনে যাঁও। শব্দ করিতে করিতে 
ইন্দের উদরে প্রবেশ কর। মনুষ্যেরা তোঁমাঁকে গুস্তত করিয়াছে । তুমি 

স্বর্ধ্যকে আকাশে স্থাপন করিয়াই। 

২৩। প্রস্তরের দ্বার! নিম্পীড়িত হইয়! তুমি পবিত্রে ক্ষরিত হও। 
হে সোম ! তুমি ইন্দ্রের উরে প্রবেশ কর। তুমি বিচক্ষণ, তুমি মানুষ 
চেন। তুমি অঙ্গিরাঁর সন্তানদ্রিগরকে গাঁভীসমূহ দেখাইয়! দিয়াছিলে । 
পা ১ স্পা ্পািীপপপাপাশশশাপিশাশি পপি পপি পোশিশিশি শিস্পীপী শি শী তি শশী পপি ীপিশাট টি লি স্পা পপ পিস 

(৪) স্থলে এই আাঁছে, যথ| “ যানঃ দোঁহতে ত্রিঃ অহন অসম্চ,বীক্ষুম্ বাঁভৰত 
৮১৪ ।” ভিণ দিন বৃদ্ধের পর ইচ্ষু আদি খাদ্য লাভের উন্লেখ পাঁওর। 
ষা ছ। 
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২৪। হে পবিত্র সোম! সৎকর্ীনুষ্ঠানকারী বিদ্বান ব্যক্তিগণ তোমার 
আশ্রয় কাঁণন| করিয়া তোমার গুণ গান করিয়। থাঁকে। গঙক্ষী তোমাকে 

ছ্যুলোক হইতে (মর্ত্যে) আনয়ন করিয়াছে. যাবতীয় স্ততিবাকা তোমার 
শেভ বৃদ্ধি করিয়াছে। 

২৫। যখন সৌঁমরস তরজ্গবেগে মেবলোমময় পবিত্রের চতুঃপা্খ 

দিয়) ক্গরিত হইতে থাকেন, তখন সাতটা গঁতী তীহাঁর নিকটে যাইয় 

থাঁকে। খতের বজ্ঞস্থণানে প্রকাণ্ড দেহধারী আয়ুগণ (কতকগুলি ব্যক্তির 

ন1ম) জলের আঁধারের দিকে সেই কর্ম্মকুশল ফোমকে প্রেরণ করিতেছে । 

২৩। সোমরম ক্ষরণপুর্ববক তাঁবৎ শক্রকে পরাজয় করিতেছেন 

যজ্ঞকর্ত ভক্তব্যক্ভির জন্য সর্ধপ্রকাঁর সুবিধা করিয় দিতৈছেন | সেই 

সুশ্রী ও সুবোধ সোমরস আপনার মূর্তি দুপ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছেন, 

ক্রীড়াগ্রস্ ঘোটকের ন্যায় মেষলোমের দিকে ধাইতেছেন । 

২৭।| শত্তশহখ্যক ধার] জলের ন্যায় অবাধে বহমান হইয়! পরস্পর 

মিলনপুবর্বক হরিতবর্ণ সৌমরস প্রস্তুত করিতেছে । তাহাকে ক্ষীরে আচ্ছা 
দনপূর্র্বক অঙ্গুলিগণ শোধন করিতেছে । তিনি বেদির তৃতীয়ত লে 

দীপ্যমন্ অগ্নির উপর সংস্থাপিত হইভেছেন। 

২৮। হেসোঁম! এই তাঁবহ প্রাণী তোমার ম্বশর্শয় রেতঃ হইতে 
উত্পন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্বভবনের প্রভু । হে হ্ুরণশীল সোঁম ! এই নিখিল 
জগহ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী। 

২৯। হে সো! তুমি বিশীল, বিস্তৃত সমুদ্র । হে কবি! তুমিই এই 

পচ দিক (উদ্ধের দিকু লইয় পাচ) ধারণ করিয়াছ। তুমি দ্ুলোঁক 

ও ভলোঁককে ধারণ কর। হেক্ষরণশীল সোম! তোঁমার জেো1ঃতি রাশি 

লুর্যের তুল্য । 

৩০। হে সোম! এই ধুলিময় পৃথিবী খাঁরণ করিবার জন্য দ্রেবত- 
দ্রিগের উদ্দেশে পবিত্রেভে শোধন হইয়| থাঁক। উদশিজ নাঁমক ব্যক্কিগণ 
সর্বাগ্রে ভোঁমাঁকে গ্রহণ করিয়াছিল। এই তাঁবৎ লোক তে।মার দারা 

চালিত হইয়াছে। 



ৃ 

ূ 
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৩১। সোঁমরস শব্দ কাঁরতে করিতে মেষলোঁম অতিত্রম করিতেছে। 

এই দ্রবাত্মবক হরিতব্ণ রন জলে পড়িয়! শব্দ করিতেছে । ইহার ধান 
| করিতে করিতে ইহার অভিলাষীগণ ইহার স্তর করিতেছেন। ইনি যেন 

ৃ একটী শব্দায়মান শিশু, স্রতির যেন (বাঁৎসল্যভরে) ইভাঁকে লেহন 

করিতেছে। | 

৩১। এই সোম ঘেন সূর্য্য কিরণময় পরিস্ছন ধারণ করিতেছেন, 
আমার বোঁধ হয় ইনি ত্রিগুণ সুত্র টানিতেছেন । (নর্থাৎ দিনের মধ্যে তিন 
বার যজ্ঞ হয়), ইলি খতের নুতন নুতন স্তোত্র যোগাইয়! দ্িতেছেল। এই 
নরপতি সোম আপন পাত্রে ষাঁইতেছেন। 

৩৩। এই সোম ধিনি নদীগণের রাজা, স্বর্গের অধিপতি, ভিনি ক্ষরিত 
হুইতেছেন। খত যে পথ দেখাইয়। দ্রিতেছে, সশব্দে সেই সমস্ত পথদিয় 
যাইতেছেন ॥। এই হরিতবর্ণ সোঁম সহজঅপারায় দিক্ত হইতেছেন। ইনি 
শোধন হুইতেছেন, তদ্দর্শনে লোকের নানাবিধ বাঁঝ্যন্ফর্তি হইতেছে, ইহার 
সঙ্গে সঙ্গেই ধন আছে। 

৩৪। হেক্ষরণশীল সোম! তুমি সুর্যের ন্যায় অভূতি। তোঁমাঁর 
প্রচুর রস, তুমি মেষলোমের পবিত্র স্বরূপ পথ দিয়া চালাইয়। দ্রিতেছ। তুমি 
প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হইয়াছ ; অধ্যক্ষণণ তোমাঁকে অন্গুলিদারা! শোধন 
করিয়াছে, এখন তুমি প্রচুর ধন লাভের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধে যাইভেছ। 

৩.। হে সোম! তুমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন কর। শ্যেনপৃক্ষী 
যেমন আপনার ব[স/য় রসে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন কর(৫)। 
তুমি নিম্পীড়িত হইয়! ইন্দ্রের আনন্দ ও মনত! উপস্থিত কর, যে 
হেতু তুমি মাঁদকতাশঞ্ষিলম্পন্ন । তুমি ভ্যুলোকের সমযোগ্য স্তস্তব্বরূপন, 

তুমি চতুর্দিকু দু়ি কর । 
বারন যে নবীন বালক তোম, যিনি বিজয়ী হইবার জন 

জন্মিয়াছেন, যিনি দিব্য পৌকবসী -গন্ধর্বের ন্যায় রূপবানু(৬), যিনি 
নরজাঁতির প্রতি কৃপ্পাবানৃ, সেই সৌঁমকে সুতি জন, ভপ্সিপতে মিলিয়? 

(9) শ্যেন পক্ষীর সহিত তুলন1। 
(৬) এখা তেও গন্ধ আর্ট চর্ছ/ 
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জলের মধো লালন পাঁলন করে, কেন না! তিনি পালিত হইলে সমস্ত 

বিশ্বভুবনের ভ্রছি হইবে । 

৩৭1 হে সোঁম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুদ্ত ঘোটকী হুতিয়! প্রভুর ন্যায় 
বিশ্বভৃবনে গতিবিধি কর। মেই ঘোঁটকীর1 যেন স্বৃত, ছুদ্ধ, মধু আহরণ 

করিয়া! দেয়। ছে সোম! মনুষ্যগণ যেন তৌঁমার কার্ধয সিদ্ধ করিতেই 
ব্ুপৃত থাকে । 

৩৮1 হে ক্ষরণশীল সোঁম! নরজাঁতির প্রতি তৌমাঁর কুপাঁদৃ়্ি। 
তুমি রস রতি করিয়া খাঁক। তোমার রমময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দিকে চালা ইয়] 

দিয়! থাক। অতএব তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যে আমর! ঘেন অর্থ ও 

স্বর্ণ লাভ.করি। যেন ত্রিভূবনে আমরা! দিরূপদ্রবে পরাণ ধারণ. করি । 
৩৯। হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিভ হও, যেন আমর গাভী ও অশ্ব 

ও সুবর্ণ লাঁভ করি? তুমি ত্রিতুবনে গর্ভীপনকাঁরী জনকের স্বরূপ সংস্থা 
পিতআঁছ। হে সোম! ভুমি বিশ্ববাঁপ; ৫তাঁমার প্রসাদে লোঁকবল 
পাওয়া যায়। তোমাকে এতাদুশ জাঁনিয়| বিদ্বান্গণ বিবিধ বাক্য উচ্গরণ- 

পূর্বক তোঁমাঁর উপাঁদন। করিতেছে। 
৪০। এই যে সোঁম, ইনি অতি চমতকার মধুর তরঙ্গ উঠাইডেছেন। 

জলের পরিস্ছদ পরিধান করিথ। মহিষের নায় অবগাহন করিতেছেন । 
ইনি রাজা, পবিত্রই ইহার রথ, ইনি যুদ্ধে চলিলেন; ইনি সহস্র স্থানে গাতি- 
বিধি করিয়া প্রচুর অন্ন অয় করিতেছেন। 

৪১। সোৌঁম সংসারের আঁয়ুঃ অর্থাৎ জীবনম্বরূপ) ভিনি আমাদিগের 
স্তাতিবাঁক্য অহর্নিশি উদয় করিয়] দিতেছেন, সেই স্তাতিবাক্ যাহার প্রভাবে | 
আঁমরা| সম্ভাঁনাদি লাভ করি, যাহ! আমাদিগের জন্যে অশেষ কাঁম্যবস্ততে) 
পরিপূর্ণ আছে। হে সোম! তুমি ইন্্রকর্তৃক পীত হইয়া উহার নিকট 
আমাদিগের জন্য সন্তান ও ধন ও ঘেটিক ও উত্তম আষ্টাঁলিক! চাঁহিয়! 
দাঁও। 

| | 8২। প্রভাত উপস্থিত হইবামাত্র সববোধ ব্যক্তি সেই রমণীর ঘূর্ভিধারী 
' ছরিতবর্ণ আনন্দধ্চর সোমরলনের ওজ্দ্রল্য অবলোকন করেন৷ সেই লোম 
1 

। সংসার রক্ষা করিবার উদ্দেশে নরলোকবাঁসী ও দিব্যলোকবানী এই দুই 
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জাতীয় ব্যক্তিবর্গের বলাধাঁন করিবার জন্য ভাহাদিগের উদরে প্রবেশ করিয়া। 
থাঁকেন। 

৪৩। (পুরোহিতগণ) তাঁহাকে (সোমকে) মাঁখিতেছেন, পৃথক করিতে 
ছেন, উত্তমরূপে মীথিতেছেন, মধুসহযুদ্ত করিতেছেন ও তৎপ্রতিভাঁবে 
মাথিতেছেন, যেহেতু সেই সোৌঁম ক্রতু অর্থাৎ কাঁধ্যেকুশল । যখন সিন্ধু, 
অর্থাৎ তাঁহার রস উচ্দ্বসিত হয়, রি নিম্নে পতিত হন, তিনি রস 
সেচন করিতে থাঁকেন, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরো হিতগণ তাঁহাকে জলে 
লইয়1 যন, যেরূপ লোকে পশুকে (ক্নীনের জন্য) জলে লইয়! যাঁয়। 

৪8 সেই ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোঁসের নাম করিয়। সকলে গান কর, 
তাহার প্রকাণ্ড ধার অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছে। যেরূপ স্্প 

আপনার পুর/তিন চর্ম ত্যাগ করে(৭), সেইরূপ সেই ধার যাঁইতেছে। 
সেই রসসেচনকাঁরী হুরিতবর্ণ সোঁম ক্রীড়াপ্রসত্ত ঘোঁটকের নায় 
দেঁড়িতেছেন | 

৪৫ €নই সোম রাজার ন্যায় অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন; তিনি জলের 

তের ন্যায় সমতেজে যাইতেছেন। সংলারে দিন পরিমাণ করিবাঁর জন্য 
তিনি নিবুক্ত আঁছেন। তিনি হরিতবর্ণ, ভিনি জলে স্নান করিয়াছেন; তিনি 
দেখিতে এমনি নুস্তী, যেন তাঁহার শরীরে দ্বত গড়াইয়! পড়িতেছে। তিনি 
ধনের ভাঁগুরন্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রথে আরোহণপুর্র্বক করিত হইতে- 
ছেন। 

৪৬1 সেম দ্যলোকের ধাঁরণকর্তী, অ্তস্তন্বরূপ, তিনি উচ্চ রী 

আছেন, তিনি মত্ততাঁর উৎপাদক, তিনি সর্বাতৌভাবে তিন প্রকার উপ1- 

দানে (ঘবত ও দুগ্ধ ও সোঁমের নিজ রস) প্রস্তুত। তিনি সন্বলোকে বিচরণ 
করেন । সেই উজ্জ্বল সে$মরস যখন শব্দ করেন, খন সববর্ভীর! তাঁহাকে 
লেহন করেন, বেই সময়ে আবার খক্ উচ্চাঁরণকারীরা শোঁধিত ,সামের 

নিকটবস্বা হন। 

,8৭। হে সোম! শোধনকালে তোমার অস্থির ধারাগুলি একত্র 
মিলিত হইয়া! মেষের সুক্ষন সক্ষম লোমগুলি অতিক্রম করিতেছে । সেই 

(৭). লর্প পুরাতন চর্ত্যণুগ করেঃ লে বিষয় তৎ্স্বালে জান। ছিল । 
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টি ০০০ পরি 

পপ পাস পপ সপ পপ 
ও পপ 

শর টপ রি সপ তু ০ পপর 

সময়ে তুমি ছুই পাত্রের মধ্যে সংস্থ পিভ হইয়! দুধের সহিত মিশ্রিত হও। 

পরস্তত হইয়। তুমি কলসে যাঁইয়! উপবেশন কর । 

৪৮1 হেক্কিযাকুশল সোম! তুমি স্তবের ঘ্বাঃ1 পরিতোধিত হইতেছ, 

এখন: মেষলোমের উপর দুমিষউ রস ঢাঁলাইয়। দাও । তাবৎ বাঁক্ষমদিগকে 

£ংস কর, অত্রির যজ্ছে আমরা এই দীর্ঘছন্দের স্তব পাঠ করিতেছি, যেন 

আমরা বীরপুন্্ লাভ করি । 
শপ সপ 

৮৭ সুর । 

পবযান লোম দেবতা । উন খষি | 

১। হেসোম! তুমি ধাঁবমাঁন হও, কলসে বাইর] উপবেশন কর, 

অধ্যক্ষগণ তোমাকে শোধন করিতেছে, অন্নের দিকে যাঁও। ঘেঁটিকের নায় 

তোমাকে ধোয়াইয়। দিতেছে এবং বল্গ। ধরিয়া ভোমাঁকে কুশের দিকে 

লইয়| যাইতেছে । 

২। (সোমদেব উত্তম আস্ত্রশস্ত্ ধাঁরণপুর্রবক ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি 

জমজল নট করেন, উপদ্রব নিনারণ করেন । তিনি দেবঙাদিখের জন্ম- 

তি! পিতা, তিনি দ্যুলোকের স্তস্তন্বরূপ, পৃথিবীর আঁধারন্বরূপ । 

৩) উশন! খষি বুদ্ধিমান ও এক জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, উজজ্বলমৃত্তি ও 

ধীর,. তিনি এই লকল গাভীর নিগুঢ় ও গোপনীয় নাম পুণ্যানষ্ঠান এভাবে 

ভালিতে পারিয়।ছেন । 

৪1 হে ইন্দ্র! এই লও, তৌমাঁর মোমরস, ইহ1 রস সেচনকারী, তুমিও 

র্টিবর্ষকারী ; তোমার নিমিত্ত ই পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইতেছে | 

এঠ দসোঁম শতদাঁত1, সহঅ্রদাঁত1, বিস্তরদাণঁতা, ইনি ক্রমাগত যজেতে 

অধিষ্ঠান হন। 

৫৪। এই সকল সহত্রসংখ্যক সোমরস, ইহার! ছুগ্ধের দিকে ধাবমান, 

বিস্তর চমতকার অন্র লাভ ইহাঁদিগের লক্ষ্য, পবিত্রের ছিদ্র পথ দিয়? 
ইহদিগকে প্রস্তুত কর। হইতেছে । অন্ুই'ই হাদের কামনণ, অন্ন কাঁমনাঁই 
ইহাদিগকে প্রস্তুত করিবাঁর উদ্দেশ্য । ইহারা যেন রুদ্ভজরী ঘোটকের ন্যার। 

১৩৪১ 
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৬। এই সোঁমকে বিস্তর লোকে ডাঁকে । ইনি শোধিত হইয়া লোক- 

দিগকে নানাবিধ অন্ন আহরণ করিয়া! দেন । হে €মাঁম! তোমাকে €শ্যেন- 
পক্ষী আনয়ন করিয়াছে, অন্ন পরিপূর্ণ করিয়! দাঁও, ধন দাঁন করিতে করিতে 
অন্নের দিকে যাও । 

৭) এই যেনিষ্পীড়িত সোষ, ইনি পবিত্রের চতুংপার্শ্রে দৌড়িতে- 

ছেন, হেমন ঘোটককে ছাড়িয়া! দিলে দে দৌড়ির1 যায়, যেমন তীক্ষু ছুই শৃজ 
শানাইয়! মহিষ দৌড়িয়! যায়; অথব| যেমন বীর্পুঁকষ বিস্তর গ।ভী জয় 
করিবেন বলিয়। ধাবিত হয়েন। 

৮1 এই যে সোন। ইনি পরমধম হইতে নিষ্পীড়নোঁপযোঁশী প্রস্তর- 
ফলকের মধ্যে আঁবিয়াঁছেন। কোন্ নিভৃত স্থানে গাভীগণ ছিল, ইনি তাহি। 
জানিতে পারিগাছেন । হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমের ধারা ক্ষরিও 
হইতেছে, যেরূপ আকাশের বিদ্যুৎ মেঘ্বদ্বার1 প্রেফিত হইপ। শব্দ করিতে 
করিতে নির্গত হয় । 

৯। হেসোম! তুমি শোধিত হইয়] ইন্দ্রের সহিত একরথে আরো হণ- 
গুবরবক বিস্তর গ1ভী আহরণ কর, তোঁমাঁর ব্বভাঁব যে, তুমি শীঘই দাঁন কর। 
প্রচুরও বিস্তর অঙ্গ দাঁও, হে স্তব গ্রহণকর্তা ! তুমিই অন্নের অধিপতি, সে 
সমস্ত অননই জোমার । 

পপ ৯ পারি 

৮৮ সুক্ত | 

ধষি ও দেবত পুর্বব। 

১। হেইন্দ্র! তোমার জনা এই সোম প্রস্তত করিতেছি। তোমার 
জন্য ্ষরিত হইতেছে। তুমি ইহ! পাঁদ কর। তুমি তাহাকে প্রস্তুত করিয়াছ,। 
তুমি তাহাঁকে মনোনীত করিয়াছ এই অভিপ্রায় যে, সে তোম।র সাহাযা 
করিবে, সে তোমাকে মত্ব করিবে । 

২। যেরূপবিস্তর ভার বহন্ক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, তদ্রপ 

.সোঁমকে যোজন1 কর1 হুইল, কেন না তিনি প্রভূত ধন দিবেন। পরে 
তাবৎ বাক্তি ব্যস্তমমণ্তড ছইয়! ভ্বর্থলাতের, ঘারন্যপ্র্ঞ)য়, মধ্যে প্রবিষ্ট 
হউক। | ৃ 
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৩) যে সোম, লিযুৎ নামক থোঁটকের অধিপতি, বাঁছুদেবের ন্যায় 

অনবরত গমন করেন, অশ্বিদ্য়ের ন্যাঁর় ভাকিব! মাত্র আসিরা সুখ দান 

করেঙ্গ । ধনদানকর্ত| ব্যক্তির ন্যায় যিনি সকলের গ্রার্থনীর এবং স্ুুষ্যের 

ন্যাপ যিনি মাঁনস বেগে গমন করেন, তীহাঁরই নাঁম সোঁম। 

৪। যেতুমিইন্দ্ের ন্যায় অনেক গুকতর কার্ধ্য সম্পন্ন করিরাছ, 

সেই তুমি রৃত্রদ্দিগকে বধ করিয়া, শক্রর পুরী ধংন করিয়াছ। ঘোঁটকের 
ন্যায় অধিদিগকে নিধন করিয়াছ। তুমি তাবৎ দস্যর নিধনকর্ী1। 

৫ । বন মধ্যে অগ্মি উৎপন্ন হইয়া যেরূপ বল প্রকাঁশ করে, তদ্রুপ তুমি 
অলের মধ্যে জাঁপনার বীর্ধ্য প্রকাশ কর। যেরূপ যুদ্ধে উদ্যত কোন বীর- 
পুকষ বিপক্ষকে উচ্চৈঃস্মরে আহ্বান করিতে করিতে অগ্রসর হয়েন, তদ্রপ 
ক্ষরণশীল সোঁম শব্দ করিতে করিতে পুর্ণ রূস প্রদান করিতেছেন। 

৬। আঁকাঁশের মেঘ হইতে যেমন বারি বর্ষণ হয়, কিহব1 যেমন নদী- 

গণ নিম্নের দিকে সমুদ্রে যায়, তন্রুপ এই সমস্ত নিম্পীড়িত সেমরন মেষ- 

লোঁম অতিক্রমপুর্বক কলসের মধ্যে যাইতেছে। 

৭। হে সোম! তুণি বাঁযুর ন্যায় প্রবল বেগে বহমান হও; ক্বর্গের 

অতি শ্ুদ্দর প্রজার নায় (অর্থাৎ বাঁুর ন্যাঁয়) বহমান হও । জলের ন্যায় 

বেশে ক্ষরিত হও। আঁমাদরিগ্রকে লুমতি দাও। বহুটৈন্য বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় 

তুমি আমা দিগের যজ্ঞভাঁগের অধিকারী । সহস্র দিকৃ দিয়া তোমার গতি । 

৮। হেসোম! বকণ রাজার ন্যায় তোমার সমস্ত কাধ্য । প্রকাণ্ড ও 

গভীর গানে তোমার অবস্থিতি। তুমি প্রেমাল্পদ বন্ধুর ন্যার নির্মল। 

তুমি হুর্ধ্যদেবের ন্যায় পুজনীয়। 

৮৯ তু | 

খাবি ও দেবত। পুর্ববৎ। 

১। যেরূপ আঁকাঁশ হইতে বড়ি ক্ষরিত হইয়া চতুর্দিক আঁচ্ছন্ন -করে, 
তদ্্রপ সোম বহিতে বহিতে নান! পথে যাইতেছেন। সহম্রধারাডে তিনি 

আম।দিগের মাতৃভূত1 পৃথিবীর অঙ্গে স্থান গ্রহণ করিতেছেন এবং কাঁষ্ঠময় 

পাত্রে নিত হইতেছেন । 
১৩৪৮ 



৭অষ্টক,৩ অধ্যায়। ] ধথেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৮৯ জৃক্ত। 

₹। দোম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাঁরাগণের) রাঁজা, ইনি বস্ত্র পরিধান 
করিলেন (ছকে মিশাইলেন) | ইনি যজ্ঞের সুগঠন নেকাঁয় আরোহণ 
করিলেন। এই যে পদোঁম বাহাঁঝে শ্যেনপঙ্ষী আঁহরণ করিয়াছেন, ইনি দিজে 
ভ্রবময়, জলের সহিত মিশিত হইয়1 বাড়ীর! গেলেন। অন্মি ঈহাঁর পিতা? 
অগ্নি বজ্ছেরও পিতা, সেই অগ্থি দেই আঁপন সন্তান সোঁমকে পাঁন করিলেন। 

৩। এই যে সোঁম,িনি সিংহ তুল্য, যিনি মধু বহাইয়! দেন, যিনি 
দেখিতে মুন্দর, যিনি দ্যুলেকের অধিপতি, সকলে তাহাকে ঘেরিয়! 
দাঁড়াইতেছে। ইনি বীর, হনি যুদ্ধের সময় অগ্রগামী, ইন্দি, গাভী কোথা, 
ইহ! জিজ্ঞাস। করেন, অর্থ|ৎ গাঁভী জয় করিয়া আঁনেন। ইহারই সাহায্যে 
বৃষ্টি দ্চনকারী ইন্দ্র বিশ্বভূবন রক্ষা! করেন । 

৪। এই যে সোম, ইনি যেন একট চুর্ান্ত ঘোটক, ই'হাঁর পৃষ্ঠে মধু 
আছে, ইনি ক্রমাগভ গমন করেন, ই হাঁকে প্রকাণ্ড চক্রযুদ্ত রথ অর্থ/ৎ ঘজ্ে 
ঘোজন] করিয়া থাকে, আর শোঁধনকাঁরিণী দশ অস্কুলি পরষ্পর ভশিনীর 
ন্যায়, অথবা সপত্বীর ন্যায়, অথবা এক বংশোৎপন্ জ্রীপোকের, নয়, 
ইহার1 মোমন্বর্ূপ ঘোটকের গাত্র মার্জন! করিয়া দিতেছেন, ইত্হাঁর এই 
ঘোঁটককে উৎ সহিত করিতেছেন । 

৫। চাঁরিটী গাঁতী এই সোঁমের সেবা করিতেছে, তাহ।দিগের দুগ্ধ 
খেন বতের ন্যায়, তাহারা একই আশ্রয় স্থানের মধ্যে উপবেশন করিয়াছে, 
তাহার! ছুগ্ধ দানপুরর্বক ই হার সন্নিহিত হইতেছে। সেই বৃহৎ বহৎ গাঁভী 
ই হাকে ঘেরিয়! আছে । 

।. এই সোম ছ্যুলোঁকের অবলম্বনকারীস্বরূপ; পৃথিবীর আঁধার শ্বরূপ, 
সমস্ত জীবজন্ত ই হার হস্তগত | তুমি স্তব করিতেছ, তোমার নিকট আঁসিবার 
জন্য শীঘুগামী ঘোটক যোজনা! করিতেছেন । তিনি মধুময় অংশু ধারণ 
করেন, তিনি বল উৎপাঁদন করিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন । 

৭। ছে বলশালী দোম! দেবতাঁদিগের উদ্দেশে এই যে অনুষ্ঠান 
করিতেছি, তুমি ইহাঁর দিকে ইঞ্জের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুদিই রত্রের 
নিধনকর্তাী। অরমাদিগের প্রার্থন! যেন তোমার, প্রভাবে আমর! মনে]মত 
অর্থ ও পুভ্ত্রসন্তান লাঁত করি। 



স্পা আপ ০ শা 

০০ শা শপ শশী 

ণঅই্ক,৩ অধ্যায় |] ধথেদ সংহিতা | [৯ মণ্ডল, ৯০ সুক্ত। 

৯০ আৃত্ । 

পবমান সোম দেবত1 1 বশিই ধবি। 

১) পুরোঁছিতগণ সে।মকে চাঁলাইয়। দিলেন । তিনি রথের ন্যায় 
চলিলেন | অন্ন দাঁন কর!| তীহাঁর অভিপ্রায় । তিনি ছ্যুলোঁক ও ভুলোঁকেরু, 
সৃ্টিকর্তা। তিনি ইন্দ্রের নিকটে যাঁইবেন, দেই জন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণ দ্িতে- 
ছেন,তিন্সি আমাদিগকে দিবার জন্য ছুই হস্তে অশেষ ধন ধারণ করিয়। 

আছেন | 

২। এই যে সোম, বাঁকে তিনবাঁর নিম্পীড়ন কর1 হইয়াছে, যিনি 
অন্ন বিতরণ করেন, তাঁহার উদ্দেশে পুরোহিতদ্দিগের জ্তিবাকা উচ্চারিত 

হইতেছেঁ। যেমন ৰৰকণ নদীর পরিচ্ছেদ পরিধান করেন, ইনি তেমনি 

জলের পরিচ্ছদ পরিতেছেন, ইনি রতত্বের বিতরণকর্তী, মনোৌমত অশেষ 
বস্তু দয়! করিয়! দিতেছেন। 

৩। ছে মোম! তুমি একই একদল বীরের তুল্য, তুমি সর্দাপেক্ষ| 
বীর, তোমার ক্ষমতা! অতুল, তুমী জয়ী ও ধনদাতা, প্রার্থনা, ঘে তুমি 
ক্ষরিত হও। তোঁম।র অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধকুর্ধার, যুদ্ধে 

তোঁমাঁকে কেহ আটিতে পারে ন, তুমি সকল শত্রু পরাঁভব কর। 

৪| হেলোম! কিবিশাঁল, তোমার যাইবার পথ, তুনি অভয় দান 

করিতে করিতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম ছুই পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তোমা! 
হুইতে জল লাভ হয়, প্রভাত হয়, স্বর্ণ ল!ভ গু গ।ভী লাভ হয়। তুমি এ এক- 

বার শব্দ কর; তাহা হইলেই আমাদিগের, প্রচুর অন্ন লাভ হইয়! যায় । 

৫। ছে সোম! প্রীর্থন! করি যে, তুমি ইন্্রকে মত্ত কর, বরুণু ও মিওর ও 

বিষুর ও বলবাঁন১_বাঁয়ু ও সকল দেবতাকে মন্ত কর। তাহাদিগের বিপুল 

আনন্দ উৎপাদন কর । 

১। হেনোৌম! এইরূপে তোমাকে স্তব করিলান। তুমি কর্মানুষ্ঠাঁন 
তৎপর রাজার ন্যাঁর় নিজ বলের দ্বার! আমাদিগের পাপসম্হ ধংল করিতে 

করিতে ক্ষরিত হও। নুদ্দররূপে তোমার স্তোত্র পাঁঠ কর] হইয়াছে, অন্ন 
বিতরণ কর। তোমরা সকলে পাঁন কর, তাহাতে যেন আধীদিগের ক 

হয়। 

১৩৫০ 



৭ অষ্টক, ৪ অধ্যায়।.] . খধেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৯১ হুক্ত। 

চতৃথ অধ্যায় 

৯১ সুস্ত। 

পবমাঁম শোঁম দেবতা 1 কশ্যপ খষি | 

১। বুদ্ধিমান ও সর্দশ্রেষ্ঠ ও সুপগ্ডিত সোঁমকে প্রেরণ কর হুইল, 
থেরূপ বুদ্ধস্থলে রথচ:ক্রর শব্দ হয়, তদ্রপ তিনি শব্দ করিলেন। দশ ভগ্গিলী 
মিলিয়! উর্ধে ধাঁরিত পবিত্রের উপর অগ্নি তুল্য সেই সোমকে এমনিভাবে 
ঢাঁলিতেছে, যেন তিনি স্বীর আধারে গিয়! পড়েন। 

২। নন্থষ সন্তানের! উত্তদ স্তব পাঠ করিতে করিতে সোঁমকে প্রস্তুত 
করিলেন, এখন ইনি ন্বর্গবাসীপিশের নিকট যাঁইবেন | ইনি ও অমৃত, মরণ- 
ধর্মশীল মন্থব্যগ্নন ইহাকে মেষলোম ও গোঁচর্দ ও জলের দ্বারা শোঁধন 
করিতেছে, ইনি যজ্ছে যাইতেছেন । 

৩। রস বর্ষণকাঁরী সোম, জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হইয়া! 
এই উজ্জ্বল গব্য ছুপ্ধের দিকে যাঁইতেছেন। তিনি খক্ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি 
স্তোঁত্র লাভ করেন, তিনি বীর, ধংমবর্জিত সহত্র পথ দিয়! পবিত্রের হক্ষম 
ছিদ্র অতিক্রমপূর্বক যাঁইতেছেন। 

৪) হেদোন! রাক্ষসদিগের পুরী দৃঢ় হইলেও ধংস কর, ক্ষরিত 
হইয়| তুমি তাঁচাঁদিগের অন্ন জচ্ছাঁদন কর, (অর্থাৎ আহরণ করিয়! আমা. 
দিগকে দাও)। কি উপরে,কি নিকটে, কি ছুরে, যে স্থান হইতে তাহাদিগকে 
€কেহ আনয়ন করে ও তাঁহাদিগের নেতা হয়, তাঁহাকে এমনি ছেদন কর, 
যে তাহার প্রাণ বিনন্ট হইয়া যাঁয়। 

৫1 -হে সর্বলেকের প্রার্থনায় সোম! আমি নবীন লোক, আমি 
তোমার উত্বমরূপ স্তব করিখাছি, যেরূপ প্রাচীন লোঁকদিগ্রকে তুমি পথ 
দেখাইব| পিয়াছ, তদ্ধপ আমাকেও প্রাচীন গথ সমস্ত. দেখাইয| দাও । 
তোঁমার এতাদৃশ যে সকল প্রকাগু অংশ আছে, যাহা বিপক্ষের] সহ্য করিতে 



৭ অই্ক, ৪ অধ্যায়। ] খখেদ সংহিতা [ ৯ মণ্ডল, ৯২ ভুক্ত । 

পাঁরে না, যাহ। বিপক্ষদ্িগকে অংহার করে, হে বছকর্মাকাঁরী, বহুশব্দকাঁরী 
সোঁম ! আঁমর1 যেন সেই সমস্ত অহশ প্রাণ্ত হই। 

৬) হে দোম! তুমি গোধিত হইতেছ, আমাদিগকে জল, স্বর্দ ও 
গৌঁধন ও বহুনহখ্যক পুন্তরপেখন্র দাঁও। আমদিগেয় ক্ষেত্রের মঙ্গল কর । 
আ'মাঁদিগের আকাশের গ্রহনক্ষত্র যেন জাজ্জল্যমান থাঁকে। আমর! যেন 

চিরপল হ্ুর্ধ্যের আলোক প্রাপ্ত হই! 

৯২স্ভ। 

পবমান সেশম দেবতা । কশাপ খষি। 

১। এই যে হরিদ্র্ণ ও লত1 তন্তর আকাঁরধারী সেম যাঁহাকে পবিত্রের 
উপর নিষ্পীড়নপৃর্দক ইতঃস্তত জঞ্চালিত কর। হইতেছে, ইনি যুদ্ধের রথের 
ম্যায় চলিলেন, ইহার অভিপ্রায় ধন দাঁন করিবেন, শোঁধিত হুইবাঁর সমর 

ইনি ইন্দ্রের যোগ্য শোকের স্তব প্রাপ্ত হইলেন ) ইশি তৃপ্তি উৎপাদক বিবিধ 
অন্ন লইয়া দেবতাদিগের নিকট গ্নেংলন | 

২। মনুষ্যদ্িগের হিতৈষী বুদ্ধিমান (সাম জলের সহিত মিশ্রিত 

হুইয়! পবিত্রের উপর বিস্তারিত্ত হইলেন। পরে আঁপন স্থানে গেলেন, 
যেরূপ হোমকর্ত! পুরোহিত ঘজ্ঞে উপবেশন করেন,ইনি তদ্রপ পাত্রে পাত্রে 

থান গ্রহণ করিতেছেন। সুতজন নুপণ্তিত খধি ইহার দিকে যাঁইতেছেন। 

৩। সুবোধ, পথগ্রদশ্চদকারী এবং তাঁবু দেবতার প্রীতিপ্রদ সোম 
শোধিত হইতে হইতে কলনে যাঁইতেছেন। জর্ধপ্রকার স্ততিবাক্যে প্রীতি- 

লীভপুর্বক এই নুপশ্ডিত সোঁম পচ জনপদ্রের লোকের অন্থণমন করি- 

তেছেন। 

৪। হে ক্ষরণশীল দোম! তোঁমার সেই ন্ুপ্রসিদ্ধ তেত্রিশ দেবত1(১) 
লোঁচনের অগ্গোঁচর স্থানে রহিয়াছেন। উন্নত স্থানে সংস্থাপিত মেষলোঁম- 

ময় পর্বিত্রের মধ্যে রাখিয়! দশ অঙ্গুলী ০তৌমাকে শোঁধন করিতেছে । আর 
একা সণুন্দ্রী নিজ নিজ বারি দিরা তোমাকে শোধন করিতেছে। 

(১) ৩৩,দেবরতীর উল্লেখ । 



৭ আটক, ৪ অধ্যায় |] খথেদ সংহিত1-/- [৯ মণ্ডল, ৯৩ হত । 

৫। যে হ্ছানে তাবৎ স্তাতিবাক্য রচিয়িতার৷ স্তব করিবার জন্য 

মিলিত হয়, পোঁমের সেই সত্যত্বরূপ গ্বীন আমরা যেন প্রাপ্ত হই 17 সেই 

সেম ধীহাঁর জ্যোঁঃতিদ্বারা আঁলেক উদয় হইয়াদিবসের আবির্ভাব করি- 

যাছে। যাহার জ্যোঃতি মনু রক্ষা করিয়াছে(২) এবং দন্ুর দিকে 
প্রেরিত হইয়াঁছে। 

৬। ধেমন পুরোঁছিত, যে বাটীতে যজ্ভীয় পশু থাকে, সেই বাঁটীতে 
যাঁয়; যেশন প্রকৃত রাজ] যুদ্ধস্থলে যান; তদ্ধূপ সোম শোধিত হহতে 

হইভে কলনে যাইতেছেন; যাইয়! বনচাঁরী মহিষের ন্যায় জলের মধে 
উপবেশন করিতেছেন । 

৯৩ মুক্ত | 

পবৰমান সোম দেবতখ। নেখধ। খষ। 

১। দশ ভম্মী, অর্থাৎ দ্রশ অঙ্গুলী একসঙ্গে জল মেচন করিতে 
করিতে মোমকে শোধন করিতেছে, মেই দশ অস্থুলি সুস্থির নোমকে 

চাঁলাইয়। দিতেছে । হরিদর্ণ ধাঁরণ পুর্র্বক সোম সুর্যের পত্বীর দ্রিকে ধাঁৰ 

মান হইতেছেন(১), বেগবান থোঁটকের ন্যায় সোম কলস পুর্ণ করিলেন। 

২। যেমন মাঁতৃবুসল শিশুকে জননীর] ধারণ করেন, তদ্রাপ সব্বজনের 
রমবর্ষণকাঁরী এই সোঁমরম জলদিগের দ্বার! ধাঁরিত হইতেছেন। মন 

পুকষ, যুবতীর দ্রিকে.গমন করেন, ইনি তন্দরপ আপন স্থানে যাইডেছেন 

যাইয়। কলসের মধ্যে দুপ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন । 

৩।. সোম গাভীর দুপ্ধস্থান অপ্যায়িত করয়াছেন। সেই মুপশ্ডিত 
সোঁম ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন | লেই সোঁম যখন উন্নত স্থানে 

পাঁনপাত্রের মধে) সঞ্চিত হইলেন, তখন ধেত বন্ত্রসঞিভ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের 
দারা গাঁভীগণ তাঁহাঁকে ঢাকিয়! দিল। 

(২) এস্থানে মন্থু অর্থে আধ্যমনুষা এবং দস্থ্যু অর্থে জনাঘ্বরকার করিলে 
সুন্দর ব্যাখ্য। হয়। 

(১) শায়ণ ভুর্ধ্যের পৃতী অর্থে দিক সমুদয় করিয়াছেন, কিন্ত হুর্ধ্যা ও সোমলত্বন্ধে, 
১। ১১৬ 1 ১৭খকের টিক) দেখ | 

১৩৫৩ 



৭ জষ্টক,৪ অধ্যাঁয়।] খণ্ধেদ সংহিত। [৯ মণ্ডল, ৯৪ সুক্ত। 

৪1 হে ক্ষরণশ্শীল সোম! তুমি আঁমাঁদিগের প্রতি বৎসল হইয়! 
দ্বেবতাদিগের মঙ্গে লিত হুইয়া1! আমাদিগকে ঘোঁটক ও ধন বিতরণ কর, 
তোমার বুদ্ধিতে যেন আমাদিগের প্রতি স্বেহ উপস্থিত হয় এবৎ আঁমা- 

দিগের প্রতি কপাঁদৃ্টি করিয়! ঘেন প্রচুর ধন দিবার বুদ্ধি তে'মাঁর উপস্থিত 
হয় । 

৫1 হে লোম ! তুমি শোঁধিত হুইতেছ, আঁমাদিগের লোকবল করির] 
দ1ও এবং ধন মাঁপিয়! দাও সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করে, এরূপ জল 

আঁমাদিকে দাঁও। তোমাকে যে স্তবকরে, যেন তাহার পরমাস্ধ বদ্ধি_ হয়, 
তিনি যেন প্রাঁতঃকালে ধন দিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হয়েন। | ৃ 

৯৪ স্ক্ | 

পৰমান সোম ন্দেবতা । কথ্থ খবি। 

১। পেঁটকের ন্যায় যখন এই সোমকে সুনগ্ভিত করা হইল, কিছ 
যখন সুর্যের নায় ইহার কিরণ নির্গত হইতে লাগিল, তখন অঙ্গুলীবর্গ 
পরস্পর স্পদ্ধী1! সহকাঁরেই শোধন করিতে যাইতেছে, ইনি জলের সহিত 

মিশ্রিঠ হইয়া! কধিদিগের স্ততিবাক্য গ্রহণকরিতে করিত ক্ৰিত হইতেছেন, 

যেরূপ কৌন গে।পাল গোঁচারণের জন্য আত সুন্দর গৌঠে যাঁয়, তদ্রপ ইনি 

যাইতেছেন। 

২। জলের আধারস্বরপ যে আকাশ (সোম) সেই অ।কাঁশের ছুই 

অগশ নিজ তেজে আচ্ছাদন করিতেছেন । সেই সন্বজ্ঞ সৌঁমের কিরণসমূহ 

পিস্তারিত হইবে বলিয়। সমস্ত ভূবন বিস্তীর্ণ হইতেছে। যেমন গভীগণ 
গোঁষ্ঠে শব্দ করে, তন্দ্রপ যজ্ঞের উপযোগী চমৎকার ম্ভতিবাক্যগুলি 

সোমের উদ্দেশে শব্দ +রিতেছে। 

৩। বুদ্ধিমান সোঁম যখন স্তরতিবাকা সমস্ত গ্রহণ করেন; তখন কীর- 

পুকষের রথের ন্যায় তিনি সব্ত্র গতি বিধি করেল । তিনি দেবা দিগের 
ধন মনুষদিগকে দেন; সেই ধনের বৃদ্ধির জন্যে যজ্ঞ ভবনে সোঁমকে স্তর 
কর! উচিত । 

১৩৫৪ 



৭ অষ্টক, ৪ অধ্যায় । ] খণ্েদ সংহিতা । | ৯.মুওল, ৯৫ সুক্ত। 

৪1 সম্পত্তির জন্য সোমের জন্ম, সম্পত্তির জন" তিনি অতশু। 
অর্থাৎ (ডাঁটা, লতাপ্রতান, আীম) হইতে নির্গত হয়েন। স্ত্রভিকারী ব্যক্তি 
দিগকে তিনি সম্পত্তি ও অন্ন বিতরণ করেন । তার নিকট সম্পত্বি প্রাপ্ত] 

হইয়| অমরত্ব লাভ কর] যায়, তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া! সকল 

সংগ্রামে জয়ী হয়েন। 

৫। হে লোম! যেন তোঁমার প্রসাদে সম্পত্বি ও অন্ন ও বল, বীর্যা ও 

গোঁ, অশ্ব প্রাপ্ত হই। তুমি এচুর জ্যোতি. বিধান ..কর দেবতাঁদিগকে : 
আনন্দিত কর। সকলকেই তুমি অবলীল! রুমে পরাভির কর। হেক্ষরণশীল 

সোম! শক্রদিগকে বধ কর । 

৯৫স্ত্ 1 

পবহান সোম দেবতা 1 প্রহ্মন্ন খাষ। 

১। চতুঙ্দিকে প্রস্তত হইতে হইতে হরিদর্ন সোঁম পুনঃ পুনঃ শব্দ করি- 
তছ্েন, শোধিত হইতে হইতে কলসের মধ্যে বসিঠেছেশ 3 মনুষ্যদিগের 

কর্তৃক প্রেরিত হইয়া! ছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, তাঁহার মূর্তি 
তাহাতে ধৌত বস্ত্রবৎ শুতভ্রবর্ণ হইতেছে | একরণ তাঁহার উদ্দেশে হোমের 

বস্ত দিতেছে এবং স্তৃতিবাঁক্য উচ্চারণ করেতছে। 

ই। যেরূপ নাবিক নৌকাকে চালাইয়! দেয়; তন্ররপ সোম প্রস্তুত 

হইতে হইতে যজ্ঞের উপযোগী বাক্য সমস্ত স্কত্তি করি! দিতেছেন । 

তিনি নিজে দেব; যজ্ঞস্থানে বক্তার মুখে দ্নেবতাঁদিগের গোঁপনীয় নাম সকল 
উপস্থিত করিয়| দিতেছেন । 

৩ । স্ততিবাঁক্যগুলি সোঁমের উদেশে জলের তরঙ্গের ন্যায় এবল 
বেগে নির্গত হইতেছে। তীহাঁকে নমস্কার করিতে করিতে তাহার নিকষ্টে 
যাইতেছে, তাঁহার. সহিত এক হইয়!. যাইতেছে: তীর মধ্যে প্রবেশ করি- 
তেছে, যেহেতু তাহার! ভীহাকে চার, তিনিও তাঁহদিগ:ক চান। 

৪। যেরূপ পর্বতের উচ্চস্থানে মহিষ থাঁকে, তন্্রপ সেই সোম প্রস্তর- 

নিশ্বমিত আঁধারে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই রূদ বর্ধনকারী অংশুরূপী 
(আস ডাঁট' ০সাঁমকে খত্বিকেরা শোঁধনপুর্ধক এক্ডুত করিতেছে । সেই 



৭আষইক, ৪ অধণায়। ] খখ্েেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৯৬ তৃজ্ ৷ 

শব্দকারী সেঁমের উদ্দেশে স্ততিবাঁক্যগুলি স্বাইগ়। মিলিত হইতেছে । সেই 

মোম.তিন আঁধারে স্থাপিত হইর় আকাঁশস্থিত শক্র নিবারণকারী ইন্দ্রক 
পরিপুষ্ট করিতেছেন । 

৫ ( যেরূপ উপবন্ত! নাক পুরোহিত হোতাঁকে বলিয়া! দেয়, 
তদ্রপ হে লোম! তুমি শোঁধিত হইবার সমর স্ততিবাক্যগুলি স্ফর্তি করিয়! 

দাও । যে সমরে তুমিও ইন্র একত্রে যজ্জে উপস্থিভ হও, তখন যেন আমর! 

০সীভাগ্যশণলী ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হই । 

৯৩ স্ুত্ভ। 

পবমীন সোম দেবত।। প্রতর্দন খষি। 

১। এই দেখ লোম বীরপুকষ ও সেনাপতির ন্যায় বিপক্ষদিগের 

গোঁধন হরণ করিবার জন্য রথের অখ্রে অঞ্জে যাঁইতেছেন; ইহার সেন? 

ইহাকে দেখিয়। উত্লাহিত হুইতেছে। যজ্ঞকর্তী! ব্যক্তির! ইহার লখণ, 
তান্বার! ইক্দ্রের আহবান করেঃ ইনি তাঁহাঁদিগের সেই কাঁধ্য সুসম্পন্ন করেন, 

যে দকল দুগ্ধ আদি বস্তু দেখিয়! ইন্দ শীঘ্র আঁনসিবেন, ইনি সেই সকল 

বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন । 

২। অঙ্গুলিগণ ইহার হরিতবর্ণ অংশু নিষ্পীড়ন করিতেছ । ইহার 

নিস্পীড়িত রস পবিত্রের সর্ধত্রব্/পী হইয়!ও সংলগ্ন থাকিতেছে না,(অর্থীৎ 

'অন্রুশে ছাকা হইতেছে)। সোম ০সই পবিত্রস্বরূপ রথে আরোহণ 

করিতেছেন | দেই রথে আরোহণপুর্বক সুপগ্ডিত সোম ইন্দ্রের সহিত 

স্ততিবাক্যের দিকে যাঁইতেছেন(১) । 

৩। হে সোম! এই যজ্ঞ দেবতাঁদিগের দ্বারা আঁকীর্ণ হইয়াছে, ইন্দ্র 

তোমাকে পীন করিবেন, যাঁহাঁতে প্রচুরূপে তোঁমাঁকে তাহারা পান 
করেন, তদর্থে তুমি দিপ্যমাঁন মূত্তিতে করিত হও। তুমি জল স্হফ্টি কর, 

যুলোক ও ছুলোক অভিবিক্ত কর । আঁকাঁশ হইতে আঁসিয়। শোঁধিত হও 
এবং আঁমাদিগের উপকার কর। 

(১) এই খকের পায়ণব্যশখ্য। পরিঙ্গীর নহে। 

১৩৫১ 



৭ আষ্টক, ৪ জধ্যায়।? থথ্েদ সংহিত1। [৯ মণল, ৯৬ ভুক্ত । 

৪1 হে ক্ষরধশীল ৫সাঁম ! যাঁছাঁতে আম্র! পরধুঁজয় ব! নিধন না হই, 
যাঁছাঁতে আঁমাদিগের মঙ্গল এবং সকল বিষয়ের বিশিষ্ট বদ্ধি হয়, তুমি তদর্থে 
ক্ষরিত হও। এই সকল বন্ধুবর্গ তাঁহাঁই কাঁমন! করিতেছেন । আমিও 

তাহাই বামন! করিতে ছ। 

৫ 1 সেম ক্ষরিত হইতেছেন। ইহ! হইতেই স্তরতিবাকা সমূহের 

উৎপত্তি, ইহ1 হইতেই দ্যুলোক ও ভুলোঁক ও অগ্নি ও সূর্য্য ও ইন্দ্র ও 
বিষুগ্র উৎপত্তি | 

৬। এই সোম শব্দ করিভে করিতে গবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন, 

ইনি দেবতাঁদিশের মধ্য ত্রহ্ম$ ইনি কবিদিগের শব্দবিন্যাঁল স্ফূর্তি 
করিয়! দেন, ইনিন মেধাবীদিগের মধ্যে খষি তুল্য, ইনি বনচররী পশুদিগের 
মধ্যে মহিষবত ; গৃধদিগের পক্ষে পর্ষিরাজ ত্বরূপ, অজ্বের মধ্যে স্বখিতি 

নামক সর্ব প্রথান অন্ত্র। মা 

৭। যেরূপ সমুদ্র তরঙ্গকে প্রেরণ করে, তদ্রুপ সোঁম ক্ষরিত হইতে 

হুইতে পুরোহিত মুখোচ্চারিত অতি চমগুকাঁর স্ততিবাক্য প্রেরণ করিতৈ- 

ছেন, ইনি অন্তর্ধামী ; ইনি দুর্নিবাঁর বীর্য ধাঁরণপুর্র্বক শব্দ করিতে করিতে 

বিপক্ষের গোঁধন লইবাঁর উদ্দেশে শক্র সৈন্যে প্রবেশ করিতেছেন । 

৮। হে সোঁম! তুমি মন্ত্রতীর উত্পাঁদক ; তোঁমার সহত্রধার! ক্ষরি- 

তেছে; তুমি শক্রদিখকে সংহাঁর কর। তোঁমাঁর নিকটে কেহ যাইতে 
পারে না; এতাদৃশ তুমি বিপক্ষ টসন্যের দিকে গমন কর। হে ক্ষরণ- 

শীল সোঁম! তুমি পণ্ডিত; তুমি গ্রাভীদিগকে প্রেরণ করিতে করিতে 
তোমার অংশুর তরঙ্গ ইন্দ্রের এতি প্রেরণ কর। 

৯1 সোম শ্রীতি উৎপাদন করেন; তিনি চমতকার; দেবতার! 

তাহার নিকটে যাঁন; তিনি ইন্দ্রকে মত্ব করিবার জন্য সহত্রধার! 

ধাঁরণপুবর্বক মহাবেগে যুদ্ধস্থলগামী ঘো'টকের ন্যায় যাঁইতেছেন । 

৯০) সেই জোঁম আমাদিগের পুর্ববপুকষদিগের উপার্জিত বসত) 
তাহার অশেষ ধন আছে; তিনি জম্ম মাত্র জলে শোধিত হয়েন; 

পুস্তরফলকে ভাহাকে দিস্পীড়িত করে। তিনি হিৎসকদ্দিগের হস্ত 
হইতে রক্ষ। করেন। তিনি ভাঁবং প্রাণীর রাজা । তিনি গোৌধিত হইতে 

হইতে যজ্ঞান্ষ্ঠানের পদ্ধাঠে দেখাইর1 দিতেছেল। 

১৩৫৭ 



৭ আষ্টক, ৪ অধায়। ] খখ্েদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ৯৬ স্যৃক্ত 

-শািশিশী শি - রে সপ শালি সী োপপীা ০ পপ শা সী শিশীপিকসিসল পেস শী 

১১) হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদিশের সুবোধ পুর্বপুকষের। 

তোমাকে আঁশয় করিয়! পুণ্য কার্যোর অনুষ্ঠান করিতেন। তুমি দুগ্ধীর্ষভাবে 
বিপক্ষ্িগকে হিংস1 করিভে করিতে রাঁক্ষসদিগকে_ তাড়াইয়! দেও, 

আমাদিগকে পৌটক ও সৈনা ও ধন প্রদান কর। 

১২। যেরূপ তুমি মনত জন্য ক্ষিতু, হুইুয়াছিলে, অন্ন দিয়াছিলে, 

বিপক্ষ সংহার করিয়।ছিলে, অশেষ প্রকার কাম্যবস্ত দিয়াছিলে এবং 

হোমের দ্রবা পাইয়াঁছিলে ; তদ্রপ এখন ক্ষরিত হও); ধন দান কর; 

ইন্্রকে আশ্রয় কর; যুদ্ধে অস্ত্রসমূৃহ উৎপাদন কর । 

১৩) হে সোম! তুমি যঙ্ঞবাঁন্, অর্থাৎ যজ্ঞ তোমারই ; তেমা.ত 
মধু আছে; তুমি জলের বস্ত্র পরিধান করিয়া মেষলোমময় উনত আঁপারে 
ক্ষরিত হও । তাহার নিনস্থিত ঘ্বৃতযুপ্ত কলসে যাইয়! উপবেশন কর, 
ইন্দ্রের যত পাঁনীয় বস্ত আছে, তুমি সর্বাপেক্ষা! আনন্দকর ও মত্ততাজনক | 

১৪ । হেসোম! তুমি আকাঁশ হইতে কির আকারে সহত্রধারাঁয় 

ক্ষরিত হও; অশেষ বস্ত অহরণকর; অন্নবিহরণকৰ। এই দেবতাঁবর্গ 

সমাকীর্ণ যজ্ঞ মধে/ তুমি ধারায় ধারায় কলসে গমন কর ; ছুগ্েএ সহিত 

মিশ্রিত হইয়! আমাদ্িগের পরমাত্র বদ্ধল করু। 

১) এই সেই সোম ভবের সহিত ক্ষরিত হইতেছেন ; বেগবান 

ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষপ্িণকে ছাড়াইয়| যাইতেছেন । গাভীর অতি 

চমতকার দুগ্ধের নায় ইহার আন্বাদন ; প্রশস্ত পথের ন্যায় ইনি সুবিধ! 

করিয়! দেন; মুশিক্ষিত ও স্ুবশীভৃত অশ্বের ন্যায় ইনি কার্যোঁপধোগা 

হয়েন। 

১৬। হে সোম! হোনার যুদ্ধান্ অতি ম্ুন্দর! নিপ্পীড়ন করির| 

তোমাঁকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন) তোমার সেই এব খের মুর্তি, যাহা 

অুচ্ছাদিত..আছে, তহ1..ধ]রণ.কুর। যখন আমাঁদিগের অন্ন কামন! 
হয়, তখন ঘোটকের ন্যায় তুঁশি অন্ন আহরণ করিয়। দাও । হে দেব সোঁম! 

তুমি পরমাযু বৃদ্ধি কর; গাভী আহরণ করিয়! দাঁও। 

১৭। হরিতবণ সোম যখন বাঁলকের ন্যায় জম্ম গ্রহণ করেন, তখন 

দেবতার! ইহার গাত্র মার্জন! করিয়া দেন, ইহাকে সপ্ত প্রকার্্আসক্কারে 



৭ অইক, ৪ অধ্যায়। ] , খগ্বেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৯৬ তু | 

সুশোভিত করেন । পরে বুদ্ধিমান সোঁম কবিতা! প্রাণ্ড হইয়া নিজে কৰি 
হইয়! শব্দ করিতে করিতে পবিত্র অভিক্রম করেন ॥ 

৮) সোঁমের মন খবি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পাঁয়; সোম মকলি 

দেখেন, সহত্র প্রকারি তাহার স্তব ; কবিদিগের পদ স্থলিত হইলেই তিন্গি 

বলিয়৷ দেন । তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লোক অর্থ।ৎ স্বর্গধামে যাইতে 
উদ্যত হইয়া! বিরাটি অর্থাৎ অতি দীপ্ডিশালী ইন্জের সঙ্গে দীন্তে পাঁইতে- 
ছেন; তাহাঁকে সকলে শুব করিতেছে । 

১৯1 শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোঁন পানপাত্রে বসিতেছেন(২); তিনি 
এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন; তাহার সাহায্যে গোঁধনের 

লাভ হয়, তিনি দ্রবময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধার করেন; তিনি জলে 

তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাঁও হুইয়1 তাহার চতুর্থ স্থণান কলমের 
মধ্যে যাইতেছেন । 

২০) সেম সুন্দর প্কষের ন্যায় আঁপনার শরীর পরিষ্কার করিতে” 
ছেন, তিনি ঘোঁটকের নায় ধন দাঁন করিতে ধাবিত হইতেছেন, যেমন 

র্ষ যুথের দিকে যাঁয়, তিনি কলমে যাইতেছেন; তিনি শব্দ করিতে 

করিতে নিস্পীড়নোঁপযোঁগী প্রস্তর ফলকদ্বয়ে বিসারিত হইভেছেন ॥ 

২১। হেসোঁম! প্রধান ব্যক্রিরা তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন,. তুমি 

ক্ষরিত হও | শব করিতে করিতে মেষলোমের সব্দ ভাগে বিস্তীরিত হও, 

দুই ফলকের উপর ক্রীড়া করিতে করিতে কলমে প্রবেশ কর । তোমার 
আনন্দকর রূস শোঁধিভ হইরণ ইন্দ্রকে মত ককক। 

২২। ইহার রহ বৃহৎ ধাঁরাগলি চতুর্দিকে বিস্তু ত হইল। ছুগ্ধের 
সহিত মিশ্রিত হইয়! ইনি ভিন্ন ভিন্ন কলনে প্রবেশ করিলেন । ইনি গাঁন 
করিতে পটু, অতএব গাঁন করিতে করিতে এই পণ্ডিত আসিতেছেন, লম্পট 

কোঁন বন্ধুব্যুক্তির প্রণয়িনীর, দিকে যেরূপ যায়, সেইরূপ আগ্রহের সহিত 
উজ নিত 

২৩। হে ক্ষরণশীল ! শক্রতিগকে সহহাঁর করিতে করিতে আঁসিতেছ। 
যেরূপ প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট যাঁয়। সেইরূপে আসিতেছ। তোঁম।কে 

(২) শ্যেনপক্ষীর সহিত তুলনা! 
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তুঙ্ষিকে স্ভব করিতেছে | যেরূপ পক্ষী উজ্ঠীন হইয়। বনে যাইয়! বসে, 

তন্জরপ সোম গোধিত হইতে হইত কলসে যাই বনিতেছেন। 

২৪। হে পোম! ক্ষরণ কালে তোমার দীপ্যমান ধাঁরাগুলি রমণী- 
বর্ণের ন্যায় চলিতেছে» ভাঁহার। অতি সুন্রে এবং অনায়াসে নিম্পীড়িত 

হইয়) আঁসে । দৈবকম্মলিষ্ঠ ব্ক্তিদিগের কলসের মধ্যে আনীত হইয়! 

সেই উজ্জ্বল সর্বজন কাঁমনীয় সোঁম জলের মধ্যে শব্দ করিতেলাশিলেন ! 
তল শিক সত সপ শিস 

৯৭ স্ু্ত। 

পবমীন পোম দেবতা) | ৰনিহি খষি। 

১। হুবর্ণের দণ্ড এই মোঁমকে আহ্নাদিত করিল ? তন্বার! শোঁখিত 

হইয়া! ইনি আপনার রস দেবতাঁদিগের নিকট আনয়ন করিলেন । যেরূপ 

ইনি কোন পুরোহিত যঞ্মানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনির্মিত ভবনে যান, 
তদ্রপ পুনঃ নিম্পীড়িত হইয়া! শব্দ করিতে করিতে পবিত্রের চতুর্দিকে 
যাইতেছেন। 

২। তুমিযুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াঁছ; 
তুঙ্গি মহাকবি, অনেক শ্রক!র বর্শন! পাঁঠ করিতেছ, তুমি শোঁধিভ হইতেছ, 
ছুই ফলকের উপর বিস্ত।/রিভ হও ॥ তুমি পণ্ডিত এবং যজ্ছের বিষয়ে সতর্ক 
ও সাবধান। 

৩। সেই যে সোম, যিনি পৃথিবীতে দকল যশম্বী অপেক্ষা অধিক 

যশস্যী, তিনি আঁমাদিখের জন্য মেষলোমময় উচ্চগ্কানস্িত পবিত্ৰে 

শোঁধিত হইতেছেন। তুমি শোৌধিভ হুইতে হইতে শব্দ কর, আগামন কর । 
তোঁমর| সর্বদ| আমাদিগকে স্বত্তিবাক্যের দ্বারা রক্ষ/ কর। 

৪। তোঁমর| গান ধর । এস দেবতাঁদ্রিগেকে অর্চন! করি । বিপুল 

৷ অর্থ লাভের জন্য মোমকে প্রেরণ কর ॥ তিনি দৈবকর্মানিষ্ঠ। তিনি 

' স্থুস্বীঢু ছইয়] ক্ষরিত হুইতেছেন কলসের মধ্যে বসিতেছেন। 

ও ॥ সোম দেবতাদিগের বন্ধুত্ব লাঁভ করিতে করিতে মত্ত) উৎপাদন 
করিবার জন্য সহত্র ধারাঁয় ক্ষরিত হুইতেছেন । মনুষ্যগণ তাহাকে জ্বর 

করিতেছে, তিনি আপনার পূর্বতন স্থান গ্রহণ করিতেছেন, বিশিষউ 
সেভাগ্য লাভের জন্য তিনি ইঞ্জের নিকট গেলেন। 

১৩৬০ 
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৩। হে উত্বল! স্তবকর্তীকে ধল দ্রিবাঁর জন্য এস। যুদ্ধের জনা 
তোমার উৎপাদিত মনদত| ইজ্্রকে প্রাপ্ত হউক । রথে আঁরোহণপুর্বক 
ন্বেতাঁদিগের সহিত যাঁও, অন্ন লইয়া! এস। তোমর! সকলে স্বস্ভিবচনের 

দ্বার আমাদিগকে রক্ষা কর। 
৭1 উশনাঁর ল্যায় কবির রটনা উচ্চারণ করিতে করিতে এই দেব 

সোম দেবতভাঁদিগের জন্ম বৃত্ত কহিতেছেন। ইহার ব্রভ অভিমত, 

ইনি লাধু্দিগেরই বন্ধু, ইনি পবিত্রতার উৎপাদক, ইনি শক করিতে 
করিতে বরাহ গতিতে আঁসিতেছেন। 

৮1। সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যাঁয় যঙ্জগৃহ মধ্যে বেগে 
প্রবেশ করিল, কারণ দীপ্তিশালী দোঁমদের উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই তুর্দর্ 

তেজস্বী বাঁদ্যবাঁদনকাঁরী সোঁমকে একত্রে মিলিত *ইয়] বর্ণন! করিতেছে । 

৯) তিনি যশস্বী পকষের ন্যার বেগে চলিরাঁছেন। তিনি অবলীল1- 
ক্রমে ক্রীড়। করিতেছেম, গাঁজীগণ তাহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি 
ীক্ষু শুজ সধণালনকাঁরী রৃষের ন্যাঁর আপনার কলেবর ম্ফীত করিতেছেন, 
সেই নরল ন্বভ।ব সোম দিবারাত্র উজ্বল হইয়| থাকেন । 

১০। গাঁতী ভুষ্ধে পারিপুষ্ট হইয়া! খোটকের ন্যাঁর সোঁম ক্ষরিত 
হুইতেছেন। ভিনি ইন্দ্রের বলাধাঁন এবং মতত! উৎপাদন করিতেছেন । 
তিনি রাক্ষস সংহ্ার এবং বিপক্ষ পরাঁতিৰ করিতেছেন, ভিনি বলশাঁলী 
গাঁজা, তিনি সর্ব্বগ্রকাঁর কাঁম্যবস্ত উত্পাদন করেছ। 

১১। মধুর ম্যায় হুন্যাছু ধারারুক্ত হইয় প্রস্তরফলকে নিম্পীড়িত 
দোঁম মেষলোমের মধ্য দি! ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ইজ্দ্রের সহিত বন্ধু 
করিতেছেন । তিনি নিজে দেব, অন্যান্য দেবতার মত্ততাঁ উৎপাদন 
করিতেছেন । 

১২। জোঁমদেব পেধিত ছইতে হইতে আমাদিগের প্রিয়বন্ত্র দিবার 
জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি দেবঙাদিগের নিকট আপনার রন লইয় 

যাঁইভেছেন। দে কালের যে ধর্মকন্্ন সকলই তিনি সম্পন্ন করেন | উচ্চ- 
্ছানস্থিত মেষলোঁমময় পবিত্রের উপর দশ অঙ্গুলি ভাহাঁকে লইয়া গেল। 

১৩ | ব্লসবর্ষণকাঁরী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণধারী সোম শব্দ করিয়া 
উঠিলেন। গাভীদিগকে শব্দ করাঁইতে করাইতে তিণি ছ্যালোকে ও ভলোক। 
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গমন করে | ইন্দ্রের বজ্ের ন্যায় তাহার শব্দ শুন1 যাইতেছে । তিনি 
আঁমদিগের এই স্ততিবাঁক্যের প্রতি কর্ণপাত করিতে করিতে যৃদ্ধে 
যাঁইতেছেন । 

১৪। হে রসশাঁলী সৌঁম! দুপ্ধীসহযোঁগে তৃমি রদ্ধি প্রাণ হইয়াছ । 
তুমি তোমার সুমধুর অংশু চাঁলাইতে চাঁলাইতে আসিতেষ্ব। তুমি অবিচ্ছিন্ন 
ধারঠরপে ক্ষরিত হইয়া আদিতেছ। আমর1 ইক্দের উদ্দেশে তোমাকে 
সেচন করিতেছে । 

১৫। তুমি মর্ততাঁর উৎপাদনকারী, মউতার জন্য ক্ষরিত হও । 

জলবর্ষণকারী মেঘকে আপনার নিরূমের বশীভূত কর । তোমাকে চতুর্দিকে 
সেচন কর1 হইয়াছে, তুমি উজ্জ্বলবর্থ ধারণপুবক গোঁধন লাভের নিমিত্ত 

আগমন কর। 

১৬ । আখ'মাদিগের এই সকল স্তব গ্রহণ কর, আঁমাঁদিগের সুগম পথ 
করিয়া দাও; আমাদিগকে নান! গকাঁর কাম্যবস্ত দিতে দিতে প্রকাণ্ড 

কলসের মধ্যে ক্ষরিভ হও ) আঁমাদিগের চতুর্দিকে অনিন্ট সমস্ত মুদ্গরের 
ন্যায় নিবারণ কর । উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার 

আকারে আগমন কর। 

১৭) তুমি আমাদিগের জন্য দিব্যলোঁক হইতে এরূপ বষ্ি আনিগ্] 

দাও, যাহা শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হইয়া! আঁমাঁদিগের কল্যাণ 
বিধান করে এবং সত্তর ফল দান করে। হে সোম! পুথিবীস্ছিত এই সকল 

বাঁযু প্রেমীল্পদ পুভ্রেরন্যায় ইহাদিশকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুমি 
আগমন কর। 

১৮। আমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাঁপের বন্ধন মৌচনূ কৃরিয়। 

দাও । শৌধিত হইতে হইতে তুমি আঁমীকে সরল পথ দেখাইয়] দাও এবং 

বলশালী কর) হে সো! যখন তোঁমাকে প্রস্তুত করে, তখন তুমি 

ঘেোঁটকের ন্যায় শব্ধ করিয়াছিলে। হে দেব! এই ব্যক্তির এই গৃহ 

রহিয়াছে, তুমি আগমন কর। 

১৯। দেবতাঁবর্গে সমাকীর্ণ এই যজ্জঞে মত্বতাঁর জন্য তোঁমাঁর সেবা 

কর। হুইতেছে। তুমি উচ্চস্থাঁনস্থিত মেষলেমময় পবিভ্রের উপর ধারার 
আকারে আগমন কর। তুমি সহত্রধার! ধারণপুর্বক লুন্দর গন্ধবিশিষ্ঠ 



৭ অষ্টক, ৪ অধ্যায়] *খণ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৯৭ স্থৃক্ত | 

হইয়! অবারিত বেগে উপস্থিত হও, যে?হতু তৌঁমাঁকে উপস্থিত ব্যক্তি 
বর্গের নিমিত্ত তন্ন আহরণ করিয়া দিতে হইবে | 

২০। যেরূপ ধাবন ক্ষেত্রে রশ্মি মোচন করিয়। দিলে এবং রথে 

যোঁজিত ন! থাকিলে ঘোঁটকের] দ্ধতবেগে ধাঁবিত হয়, তদ্রপ এই সমস্ত 

শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল সোমরস ধাবিত হইতেছে, পাঁন করিবার অন্য তোমরা নিকট- 

বস্তাঁ হও । | 

২১। হেসোঁম! এই দ্বেবসমাঁগমে তুমি উক্গ্রল রসের আকারে পাত্রে 
পাত্রে ক্ষরিত হও, সোঁম আঁমাঁধিগকে প্রচুর পরিমাণ কাম্যবস্ত এবং ধন 

এবং বীরপুত্রপৌধন্র প্রদান ককন। 
২২) যেই মাত্র ভক্তিগুণ অন্তঃকরণ হইতে স্ততিন।ক্য নির্গত হয়; 

অর্থব যেই মাত্র অতি চমত্কাঁর বজ্জীয় দ্রব্যদ্সন্নঠান কাল আহরণ করা হয়, 
অমনি গাভীর ছৃপ্ধ সাঁডিলাঁষে সোঁমের দিকে যাইয় থাকে, তিনি তৎকাঁলে 
কলনের মধ্যে অবশ্থিতি করিতেছেন এবং ভিনি যেন উহাঁদিগের প্রেমাস্পদ 
স্বামীর তুল্য। 

২৩। এই স্বর্গলোঁকবাঁপী মুপগ্ডিত সোম, যিনি দাঁতাঁদ্রগকে দান 
করেন এবং বদান্য ব্যক্তিদিগের ভ্রী্দ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্ঞের 
নিমিত্ত যর্ওঁর রদ সেচন করিতেছেন। ইনি ধণ্মকার্ধের জহায়স্ররূপ, 

ইনি বলশালী রাজাঁর তুল্য, দশ অঙ্গুলী ই হাকে প্রচুর পরিমাণে প্রপ্তুত 
করিয়াছে । 

২৪) সতর্ক সাবধান সোঁম দেবতাঁদিগের রাজ, ইনি পবিত্র ধরর।র 

আকারে ক্ষরিত্ব হইতেছেন, ইনি ৫দবতা ও মনুষ্যনর্গ, এই ছুই বর্গের নিমিত্ত 

হুই প্রকারে আগমন করেন। ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দর রূপে অনু- 

টিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকপ্পে ইনি সহ!য়তা করিতেছেন। 

২৫ অন্নদ্রান করিবার জন্য, ইন্দ্র এবং বায়ুর জন্য, যজ্জের সময় সেই 

পোষ ঘোঁটকের ন্যায় আঁমিতেছেন | সেই তুমি আমাদিগকে এচুর পরিমাণ 

নান! প্রকার অন্ন দান কর। তুমি শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের 
নিমিভ ধন আনিয়া দাও । 

২৩। এইযে জমস্ত সৌঁমররস দেবতাঁদিগের তৃপ্তি বিধানের উদ্দেশে 
াঁহাঁদিগকে মেচন কর! হইতেছে, ভীহাঁরা আমাদিগের গৃহ, সম্ভানসন্ততি 



৭অইক, ও অধ্যায়) ] খগ্থেদ সহহিত1। [৯ মণ্ডল, ৯৭ তুক্ত। 

সমাঁকীর্ণ করিয়! দিন। ভীঙ্গারা জব প্রাপ্ত হইয়। যজ্ঞের উপযোগী হইতে- 
ভেন, তাহাঁরী তাঁব লোকের কামনীয়, ভীহারা হোমকর্ত! পুরোহছিতদিগের 

নায় দ্েবতাঁর পুজ| করেল, তীঁহীদিগের তুল্য আনন্দ বিধ।নকাঁরী কেহই নাই । 

২৭1 হেদেব! দেবতার] ভোমাকে পাঁন করেন ; এই দেবতা সমা- 

কীর্ণ যজ্ঞে ক্ষারত হও, প্রচুরজ্রপে তোমার পাঁন হইবেক | যুদ্ধে যেন 

আমর] বলশালী ও বিপক্ষ পরাভবকারী_ হই ; তুমি শোধিত হইতে হইতে 

ভুুলেোশক ও ভূলৌককে আমাঁদিগের পক্ষে শভকর করিয়! দাও । 

২৮। ধারার সহিভ মিলিত হই'রখ, তৃমি অশ্বের ন্যায় শব্দ করিলে, 
তুমি ভয়ানক সিংহের ন্যায়, মানস অপেক্ষা অধিক বেশশালী। অভি 
সরল যে সকল প্রাচীন পথ আছে, সেই পথ দিয়! আমাদিগের সুখ ও 

মনের প্রসন্নতাঁর জন্য হ্ুরিত হও। 

২৯। দেবতাঁদিগের জন্য উত্পন্ন হইয়1 ইনার শতখারা প্রস্তুত 

হইল । কবির সহ প্রকারে মেই সমস্ত ধারার শোধন করিতেছেন, 

হেসোঁম! স্বর্গের গুপ্তধন তুমি ক্ষরণ করিয়! দাও; তুমি প্রকাণ্ড ধন 

সঞ্চয়ের অগ্ে অগ্ডে গিয়।! থাঁক। 

৩০। স্বর্গীয় পদ্ণের ন্যায় তাহার ধারাক্ষ্ট হইল, দিনের অধিপতির 
ন্যায় সেই পণ্ডিত মিত্র দেবতাঁর নিকটে যাঁইতেছেন । যেরূপ পুত্র নান! 

প্রকারে পিতার উপকার করে, তন্্রপ তুমি এই ব্যক্তিকে সর্দরত্র জয়ী কর। 

৩১ | তোমার মধুময় ধাঁরাসমস্ত প্রস্ুত কর! হইল, পরে তুমি মেষলোম 
অতিক্রম পুর্দক শোঁধিত হইলে । হেক্ষরণশীল! তুমি ছুপ্ধের আঁধারে 
গেলে; তুমি উৎপন্ন হইয়খ স্ততিবাক্যের ছার! সূর্যে আীত করিলে । 

৩২। ছে শুভ্রবর্ণ সোম! তুমি যজ্র পথে শব্দ করিতে করিতে অমৃতের 

আঁধারের ন্যার শোভা পাইতেছ। তুমি মত্তত1র জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত 
হইতেছ । তোমার স্তবের জন্য কবিদিগের বাক্য ফুর্তি হইতেছে। 

৩৩। হে সোম! তুমি আঁকাঁশবিহাীরী সুপৃরণ$১), নিম্ন দিকে দিপা 
কর। দেবতাদিগের জমাগমন্ছানন্বরূপ এই যজ্ঞের কার্যে আপনার 

(১) গগনবিহারী স্ুপর্পণের সহিত নোষের তুলন] | 
ম লী ১, নি 



৭ অষ্টুক, ৪ অধশীয়। | খথেদ সংহিতা [৯ মণ্ডল, ৯৭ সুক্ত | 

র্ উড ১১১ 
পপ ুসদ পা তি শপ শশী শশা পিপাসা শীাপিপীস্পী তা শপে শী সী সসপীস্সপিসপপেপীপাাপ শোরসীশিসসীপাপিী শ শীপিপান শী তিশা তিশীতি সোশাশিশ্পীশ্পীপদপসশীপিশিপন শাসপিস 

ধ রা বিস্তীরিত করিতেছ। সোঁমের আধারভুঙ কলসের মধ প্রবেশ 

কর। শব করিতে করিতে সৃর্ধোর কিরণে গমন কর। 

৩৪1 লোম বহনকর্তী, তিনি তিন প্রকার বাঁক্য উচ্চারণ করেন, সেই 
সকল শব্দই বজ্ঞান্ষ্ঠানের আশ্রয়স্বরূপ ও স্তোতার অনুষ্ঠানের উপযোগী । 
যে রূপ গাভীগণ সম্ভাষণ করিতে করিতে রষের দিকে যাঁয়, তদ্রেপ 

স্ততিবাকাগুলি সাঁভিলাষে সোঁমের দিকে যাইতেছে । 

৩৫। নবপ্রস্তুত গাঁভীগণ সোমের কামনা করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ 
স্তবের দ্বারা সোমের সন্তাঁধণ করেন। সোম প্রস্তুত হইতে হইতে ঘা 
সংযোগে শোধিত হইতেছেন । তিটুভছনদঃ সোমকে স্তব করিতেছে, | 

চা 

৩৩) হে দোঁম! তোঁমাঁকে সেচন কর হইতেছে। তুমি শোঁধিত হইয়| 
ক্ষরিত হও, যাঁহাঁতে আমাঁধিগের কলাণণ হয়, উচ্চস্বরে রব করিতে কারতে 

ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ কর। অ্তবের ধদ্ধি কর, তব বিস্তারিত কর। 

৩৭। সাবধান, সতর্ক, বুদ্ধিমান সৌঁম শোধিত হইয়! যজ্তস্থলে 

স্তবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পাঁন পাত্রে উপবেশন করিলেন। প্রধান প্রদান 

সুনিপুন পুরোহিতগণ আদরের সহিত ছুই ছুই জন ক:রয়া তাহার গুণকীর্ত্ন 
করিতেছে। 

৩৮। তিনি শোঁধন হইয়! যেন ভৃূর্যের নিকটবত্বর হইলেন, তিনি 
ছুলৌক ও ভূলোককে আপন জ্যেঃতিতে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ 

যেন তাহার সাহায্য প্রাপ্ত হন) যেরূপ কেহ কোন কা্য করিলে ভাহাকে 

বেতন দেওয়! হয়, তদ্রপ তিনি যজ্জকর্তীকে ধন দেন । 

৩৯। তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই! জীনদ্ধি সম্পাদন ক.রন; রসসেচনকাঁরী 
সোঁম শোধিত হুইয়| আপনার জ্যোঃতিদ্বার! আ'মাঁদিগকে রক্ষা করিলেন। 

তাহার আশ্রয় পাঁইয়! অশেষ জ্ঞাঁনসম্পনন আমাদিগের পুর্বপুকষগণ 
পর্বত হইতে গ্াঁতী আহরণ করিয়াছিলেন। 

8০। রূসের অমুদ্রস্বরূপ নেই সোম প্রথমেই স্য হইয়। শব্দ 
করিলেন, তিনি সর্ধ্বভুতের রাজ], তাক] হইতে প্রজা বৃদ্ধি হয়। রূসবর্ষণকারী 

জ্যোঃতিম্ময় সোম নিষ্পীড়িত হইবার সময় উচ্ষস্থানস্থিত মেযলোঁমময় 
গবিত্রের উপর সাঁতিশর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন । 



৭আষ্টক, ৪ অধ্যাঁয়।] খণ্েদ সংহিভ''। [৯ মণ্ডল, ৯৭ সুভ । 

৪১। বিপুলমুর্ত সোম মহৎ কার্ধ্য করিয়াছেন, তিনি দেবতাঁদিগের 
নিকট প্রচুর বু চাহিয়া লইলেন। তিনি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের বলাঁধান 

করিলেন, স্থ্র্যের ওজ্ল্য উৎপাঁদন করিলেন ! 

৪২। হেসোম! ক্ষরণকাঁলে তুমি যক্ঞকাঁধ্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে 
মত্ত কর, মিত্র ও বকণ এবং বায়েক মত্ত কর। মকত্গণের দলকে মত্ত কর, 
হে সেম দেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। ছ্যুলোক ও ভূুলোকিকে মত কর। 

৪৩। সরল পথে তুমি ক্ষরিত হও, গাঁপ নষ্ট কর । শক্রদ্িগের বেগের 
বাঁধা দাও । গাঁভীর ছুগ্ধ ও জলকে আয় কর । তুমি ইন্দ্রের সখা, আমরা 
তোমার সখা। 

8৪। তুমি মধুর ভাণ্ডার ক্ষরণ কবিয়! দাও, ধনের প্রঅবন এবং সন্তাঁন- 

সম্ভতি ও ধন ক্ষরণ করিয়! দাঁও। তুমি ক্ষরিত হইয়! ইক্ের রূসনায় সুব্বাঁদু 

হও) আকাশ হইতে আমাদিগকে ধন আহরণ করিয়। দাও । 

£৫| মোম ধারার আকারে নিম্পীড়িত হইলেন, তিশি ঘেটিকের 

ন্যায় গমনবাঁরী, তিনি নপীর ন্যাঁয় সবেগে নিন্গের দিকে গেলেন । তিনি 
শোঁধিত হইয়া! ডলের আধারে বসিলেন, তিনি জল ও ছুগ্ধে মিশ্রিত 
হইলেন। 

৪৩। এই সেই বুদ্ধিমাঁন্ মাম পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হইতেছেন, ভক্তের 

দিকে যাইতে তাহার বিশেষ ত্বরা আছে । তিনি সকল দিক দেখেন, 

তিনি প্রধান, তাহার তেজই বথার্থ | দৈবকণ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মৃভিমাঁন্ 
অভিলাঁষের ন্যায় ভাঁহাঁর স্যফি হইয়াছে । 

৪৭ এই সোঁম চিরাভ্যস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত শোঁধিত হইতেছেন, 
দুপ্ধদৌহনকাঁরি ণী কন্যার জ্যোঃতি ইহার নিকট অন্তর্ধান হইয় যাইতেছে । 

ইনি জল ও দুগ্ধ ও নিজ রস এই ত্রিমিশ্রিত মৃত্তি ধাঁরণপুর্বক শব্দ করিতে 
করিতে জলের মধ্যে যাঁইতেছেন, যেরূপে হোঁমকর্তী। পুরোহিত. সভার গমন 

করেন । | 
৪৮ | ছে সৌমদেব! তুমি প্রধান, তুমি ফলকন্য় হইতে অতি নুস্বাঁদু 

হইয়। জলের মধ্যে ক্ষরিত হও ] €শাঁধিত হইয়| তোমার রস মধুবত যদ 
ত্বোমারই ; তূমি দুর্যাদেবের ন্যায়, তোমার স্তবই যথার্থ 



৭ অষ্টক,৪ অধ্যায় ।] খর্থেদ সংহিত [৯ মণ্ডল, ৯৭ হুক 

৪৯। শোঁধিত হইয়1 স্তব লইতে লইতে বাঁযুর পানের নিমিত যাও, 
মিত্র ও বকণের দিকে যাঁও; মানস তুল্য বেগশালী নরের দিকে যাঁও; 
বর্ষণকারী রধারূঢ় বজ্রধারী ইন্দ্রের দিকে যাঁও। 

৫০। তুমি এস, সেই সঙ্গে উততম' উত্তম পুরিধানীয়,বুস্্ আনয়ন কর 
তুমি শোঁধিত হইতেছ, অনায়াসে দোঁহন কর! বার, এই প্রকাও গুতীলইয় 
আইন । মমের আহ্লাদদাঁয়ী এচুর নুবর্ণ লইয়!| আইন এবং রখবুক্ত অশ্ব | ূ 

আনয়ন কর। 

8১1 স্বগী় নানাবিধ সম্পঞ্থি আমাঁদিগের দিকে লইয়! এস । 

শোধিত হইতেছ, সর্বপ্রকাঁর পৃথিবীর ধন আঁহরণ কর। যাহাতে আমর 
জম্দগ্নির ন্যায় খবিজনে চিত ধন প্রাপ্ত হই, সেইরূপ আইস । 

৫২ | এই প্রকারে ক্ষরিত হুইয়া এষ্ট সমস্ত ধন আনিয়! দাও । আমা 

দিগের স্তবে ও হোমে অধিষ্ঠান কর। তোমার নিষ্পীড়নফলক বায়ুর ন্যায় 

আন্দোলিত হইয়! ভক্তবাক্তিকে যেন তৌমাঁর সর্বজন কাঁমনীয় রজ 
দাঁন করে। 

(৩। বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাঁত তীর্থে তুমি এই রূপে ক্ষরিত হও, যেরূপ 
পরিপক ফলপুর্ণ বক্ষকে কম্পিত করিয়! লোকে ফল পাতিত করে, ভদ্র 

সোম ষফিসহত্র বিপক্ষের নিকট ধন হরণ করিলেন(২)। 

৫৪। প্রীসোমের এই দুটী বিষয় মহুড ও সুখকর, অর্থ।ৎ রস দেচন ও 

স্তুতি পাঠ ইনছাতেই তাহার তেজঃ বদ্ধি হর । শক্রদিগকে তিনি ভূমিশারী 
করিলেন এবং তাঁড়াইয়! দিলেন | হে সোঁম! শক্রদিগকে দুরীভূত কর। 
যাহার! অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠীন ন! করে, তাঁহাদিগকে দুর্ীভূত কর। 

৫& | তিন খানি বিস্তারিত পবিত্রের মধ্য দিয়! তুমি আসিয়া থাক, 

শোধিত হইয়] তুমি একটী আঁধারের দিকে যাও। তুমি ধনস্বরূপ, তুমি 
দাতাকে দাঁন কর । তুমি যজ্ঞকশ্তাদিগের পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ । 

৫৩) এই বুদ্ধিমানূ সর্বজ্ঞ সোম ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি বিশ্ব ভুবমের 
রাজ, ইনি যজ্ছের সময় আঁপন রসের ধার! চাঁলাইয়া দেন,ই;ন মেষলেমের 

মধ্য দিয়! বাহির হইয়া যাইতেছেন। 

(২) ৫৩ও ৫৪ খকে আনার্ধ্যবর্ধরদিগের উল্লেখ। 



৭ অষ্টক, ৪ অধ্যায়।] থথেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ৯৮ চু | 

১০ 

&৭। বিপুল মূর্তি চুর্ঘার্য কবিগণ লোমকে আঁম্বাদন করিতেছেন ধধং 

শ্কুমিপক্ষীর ন্যায় কবিতার পদ উচ্জীরণ করিতেছেন। পণ্ডিতের! দ্রশ 
অনুলীদার ডাহাঁকে চালাইয়! দিতেছেন। তিনি জলের রসের সহিত 

আপনার মূর্তি মিশ্রিত করিতেছেন । 

৫৮ হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যুদ্ধে 
“ককার্য্যদক্ষ হইতে পাঁরি । অতএব মিত্র ও বকণ ও অন্দিতি ও সিদু গু $ পৃথিবী 

ও দ্যুলোৌক ই'ছা রা! আর্মাদিগের পৃজ| গ্রহণ কৰন। 

৯৮ সুত্তী । 

পৰমাঁন মোম দেবত1। অন্বরীষ ও খজিশ্বীন্ ধবি। 

১1 হে সোম! আঁমাদিগের নিকট এতাঁদৃশ ধন লইয়1 এস, যাহাতে 
প্রভূত অন্ন পাঁওয়| যাঁয়,যাঁহা সব্বজনের কাঁমনীয়, যাহাদ্বারা সহত্র প্রকাঁর 
অভী্ট ফল লাভ হয়, যাহার জ্যোতি অতি চমতকার, যাহা বলবাঁনূকে 
আরও বলশাঁলীকরে । 

২। যেরূপ যোঁদ্। রথে আরোহণ করিয়! .করচ ধারণ করে, তুমি 

তদ্রুপ নিম্পীড়িত হইয়া মেষলোমে বিস্তীর্ণ হও। তোঁম কাষ্ঠদগুদারা 
উপিত হইয়! ধারা প্রেরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন 

৩। মাঁদকতাশক্তিধারী সৌঁম নিম্পীড়িত হইব] মেষলোমের চতু- 

দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাহার ধার! যজ্বস্থলে উর্ধে যাইতেছে; তিনি 
দীপ্তিশালী হইয়! হদ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত আদিতেছেন। 

৪। হে সোমদেব! দেই তুমি নিত্যকাল. দাতা. ব্যক্তির__পক্ষে 
সাক্ষাৎ ধনন্বরূপ হও | হেসোম! তুমি শতসহত্র প্রকার ধন রিত্বরণ এ 

৫) হে বৃত্রের নিধনকাঁরি ! হে ধন স্বরূপ ! হে অনিবাধ্য বেগশালী ! 

আমর! যেন তোমার এই সর্বজন কামনীয় ধনের এবং প্রচুর অমের-ত্যতি 
নিকটে যাইতে পারি । 

১৩৬৮ 



৭ অইক, ৪জধ্যায়।] খর্থেদ সংহিতা [৯ মণ্ডল, ৯৮ হুজি । 

৬ । সেই সোঁম যখন প্রস্তরফলকেএ উপর স্থাপিত হয়েন, তখন সেই 
যশস্থীকে দূশ ভগিনী. (অঙ্গুলী) মুন করাইয়! দেয়, তখন তিনি তরঙ্গশাঁলী 
হইয়| ইন্দ্রের শ্রার্থনীয় অতি চমতকার ব্ডু হয়েন। 

৭। সেই উত্বুল হরিতবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণধাঁরী সোঁমকে মেষলোমের 
দ্বারা সব্দতোভাবে শোঁধন করিতেছে । তখন তিনি মাঁদকত শক্তি- 

সম্পন্ন হইয়া তাঁব দেবতার নিকটে যাইতেছেল । | 
৮। এই সোঁম ছ্যুলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার দ্বারা রক্ষিত হইয়! 

. তোমর! ইহার রস পান কর। তাহাতে তোঁমাঁদিগের বলাধাঁন হয়। 
তিনি সেই সোঁম, যিনি পণ্তিতদ্দিগের জন্য শ্রচুর অন্ন স্্ডি করিয়াছেন । 

৯। €হদ্যলোক ও ভুলোক ! হে মনুসস্ততিদ্য়! নেই পর্ধতবাঁসী সোঁদ. 
যজ্ঞের সময় তৌঁমাঁদের উভয়কে স্যরি করিয়াছেন, উচ্চশব্দ সহকারে তাহাকে 

আঘাত (ধেঁলাইতে) করিতে লাঁশিল । 

১০। হে লোম! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোঁীকে ০সেচন করা 
যাইতেছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণ। দিয়! যজ্ঞ করিতেছে, তাহার গৃহে যে দেবতা 

আসিয়াছেন, তাহরও জন্য তোমাঁকে সেচন ক?1 যাইতেছে । 

১১। দিন দিন প্রাতঃ কালে সোমরস পুরাতন নিয়মে পবিভ্রের উপরি 
ক্ষরিত হুইল | নির্বোধ ছ; ছরম্চিৎ লামক দন্থুরা] এ!তঃকালে_ তাঁহ।কে 
দেখিয়! অন্তর্ধান ন ও ব্রেবীভূভ হইল(১)। | 

১২। হেবুদ্ধিমাঁনূ বন্ধুগণ ! এই দেখ, সেই সোম আঁমাদিগের সম্মুখ. 
ভাঁগে শজ্বল্য একাশ করিতেছে, ইহার গন্ধ আঁত্রাণ২করিলে কিম্বা! ইহাকে 
পাঁন করিলে বল পাওয়] যায়, এস, তোমরা! আমর! উদ্ভয়ে তাঁগ করিয়া লই 

এবং পান করি। ; 

(১) এ ছরুশ্চিহ দন্তযুরা কাহার £ 



ণভষইক,৪ অধ্যাপ |] খথেদ নংছিও1। [৯ মণ্ডল, ৯৯ ভুত । 

৯৯ স্মুক্ত | 

পবমান লোম দেবত] | রেড, সু নামক ছুই ধাবি। 

১। এই সুত্র অসুর সৌঁষের জন্য পুকষের ধাঁরণযোগ্য ধন্ুকে গুণ 
যোজন করিতেছে । ' পুজা করিবার জনা... পুরোহিতগীণ এই অসুরের জন্য 
শুত্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, দেবত দ্বি! দেখিতেছেন(১) | 

২। সোঁম স'স্ত রাঁত্ৰি ধরিয়া শোঁধিত হইয়াছেন, এক্ষণে পণ্ডিতের! 
ইহাকে চাঁলাইবাঁর জন্য স্তব আন্ত করিয়াছেন । ইনি নানাবিধ জম্রের 

উদ্দেশে ধাঁবিত হইতেছেন। 

৩। ইহাঁর যে অতি চমতকাঁর রস, খাঁহা ইক্ের স্বর্ধশ্রেষ্ঠ পাঁনীয় বস্তু, 
শাহ] গাভীগণ এবং প্রাঁটীন পণ্িতগণ মুখে ধাঁরণপুর্র্বক আস্বাদন করি- 

যাছেন, এস সেই রস আঁম্র1 শোধন করি। 

81 শোধন কালে তাহাকে প্রাচীন' গাথার দ্বার স্তব কর হইল। 
দেবতার নাঁম সম্লিত অনকে স্ব তাঁহার জন্য এস্ত হইল । 

৫। যজঙ্জের ধাঁর্ণকণ্ভী রমসেচনকারী সোঁমকে মেষলে।মে শোধন 
করিতেছে । পণ্ডিতগ্রণ দেবতখদিগের নিকট অগ্রে সংবাদ দিবার উদ্দেশে 
তীঁচ্ছাঁকে হত হইবার জন্য প্রার্থন! করিতেছেন । 

৩। যেরূপ পশুযেনিতে অপর পশু নিজ শুক্র আখাঁন_করে; তদ্রপ 

সর্য্বোৎ কৃ মাঁদকতাশাক্তিসম্পন্ন সোম পাত্রে পাত্রে উপবেশন করিতেছেন, 
ইনি স্তবের স্ব (মী, স্ভতিবাক্য চাহিতেছেন । 

৭। সোঁমদের দেবতাঁদিগের উদ্দেশে ওস্তত হইয়াছেন, কর্দিষঠ ব্যক্তি- 
গণ তাহাকে শোধন করিতেছেন । ইনি পবিভ্রজলে প্রবেশ করিতেছেন" 

অভিপ্রায় যে অশেষ বস্তু দান করিবেন। প্রবেশ কালে বিলক্ষণ জানা 
যাইতেছে। 

৮। ছে সোম! নিষ্পীড়নের পর তুমি বিস্তৃত হইয়ছ, অধ্যক্ষগণ 
তোমাকে সর্বত্র স্ারিত করিতেছেন ॥ তুমি ইন্দ্রের সর্বশ্রেঠ_ এীতিকর 
পানীয় স্বরূপ হইর1 পাত্রে পাত্রে যাইতেছ। 

(১) অর্থাৎ (ছাকনি) বিশ্তার করিতেছেন । লায়ণ। 
চক । 



৭ অষই্টক, ৪ অধ্যায়।] খণ্বেদ সংহিত1। [৯ ষণও্ডল, ১০০ ভূক । 

১০০ সুক্ত | 

ধাবি ও দেবত) পুর্ব । 

১। ছুগবর্য পুরোহিতগণ ইন্দের প্রীতিগ্রদ রমণীয় সোঁমকে স্তব করি- 
তেছেন। ইনি যেন প্রথম বয়সের সাদ, ইহাঁকে জননীর! শ্েছতরে লেহন 
করিতেছেন । 

২। ছে সোম! তুমি শোঁধিত হইতেছ, প্রচুর ধন পরিপূর্ণ করিয়া 
দাঁও। দাতা ব্যক্তির ভবনে তুমি সর্বপ্রকার ধন সদ্পণ করিয়! ধৃক। 

৩। যেরূপ মেঘরৃ্টি করে, তুমি তদ্ররপ চমৎকার স্তব বচন! কর। 
হে সোম! তুশি স্বীয় ও পৃথিবীস্থ দুই একার ধন বিতরণ কর। 

৪ | যেরূপ যুদ্ধজয়ী ব্যক্তির ঘোঁটক চতুর্দিকে ধাবিত হয়, তদ্প হে 
লোম! নিম্পীড়নের পর তৌঁমাঁর ধারাঁগুলি মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম- 

পুর্র্বক ধাঁবিত হইতেছে । 

৫ | হে কবিসোম! তুমি, ইন্দ্র ও মিত্র ও বকণের পানের জন্য 
ওস্তত হইয়াছে, তুমি ধাঁরাঁরূপে ক্ষরিত হও, তাহাতে আমাঁদিগের কর্ণ 
সম্পন্ন হইবেক, আমরণ বলশালী হইব। 

৩। হেসোঁম! তোঁমাকে প্রস্তুত কর! হইয়াছে, তোঁমাঁর তুদ্য অন্্- 
দাঁত] কেহ নাই। তোঁমার ন্যায় মধুর কিছুই নাই। ইন্তরঃ বিষ, ও তারৎ 
দ্রেবতাঁর জন্য, ধারাঁরূপে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও। 

৭ যে সময় তোমাকে রাখিয়া দেওয়! হয় সেই সময়ে, যেমন 

গাঁভীগণ, সদ্যোজাঁতি বসকে ম্বেহভরে লেহন করে, তদ্রূপ তোমাকে 
তোমার ছুদ্ধর্য জননীর] (অর্থাৎ যে জল্দে সোঁমরস চাঁলিয়! দেওয়া হয় সেই 

জল) তোমাকে লেহন করিতেছে। 

৮1 হে ক্ষরণশীল! তুমি বিচিত্র কিরণ ধাঁরণপূর্ব্ক প্রচুর অন্ন 
আহরণ করিতে যাইতেছ। দাতা ব/ক্তির ভবনের তাঁর... অন্ধকার তুমি 
নিজবলে নষ্ট করিয়া! থাঁক। 

৯. তোমার কার্য কিনহৎ। তুনি আকাশি ও পৃথিবীকে ধাঁরণ 
করিয়া আছ। হে ক্ষরণশীল ! মহত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তুবি কবচ ধারণ 
(অর্থ যুদ্ধবেশা ধাঁরণ) করিয়! থাঁক। 



শি শি 



৭ আটক, ৫ অধ্যায়। ] খথখেদ সংহিতা । [৯ ঘওল, ১১ হুক্ত। 

পঞ্চম অধ্যায় 

১০১ নুত্ | 

পবমান লোম দেবত1। অন্দি, যষাঁতি, নহ্থষ, মনু ও প্রজাপতি খবিগণ। 

১। হে বন্ধুগণ! পুর্বে যে সমস্ত অন্ন জয় করিয়া! আলা হইয়াছে, 
তৎসহকাঁরে ব্যবহার করিবার জন্য হর্ধ কর, সে।মরস প্রস্তুত কর হইয়াছে। 

এ দেখ, দীর্ঘ জিহ্বা! সঞ্চালন করিতে করিতে সু আসিতেছে, উহাকে 
ভাড়াইয়! দিও । 

২। সেই নোঁম, যিনি ষদ্তকর্মে নিতাস্ত উপযোগী, যিনি ঘে1টকের 
ন্যায় পবিত্রধারাঁর আকারে ক্ষরিত হইতেছেন। 

৩। তিনিনুদ্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্ত্রতিবাঁক্য উচ্চারণ 
করিতে করিতে প্রস্তরসহকাঁরে নিষ্পীড়নপুর্র্বক তাহাকে চালাইয়] দিতেছে। 

৪) এই সমস্ত ফোমরস প্রস্তুত কর! হইয়াছে, পবিত্রের উপর দিয়! 

ইহার! ক্ষরিত হইয়াছে, ইহাদের তুল্য মুর বা আঁনন্দকর কিছুই নাই। হ্থে 
মোমরম সকল! €োঁমর! যে মত্ত! উৎপাদন করিবে, তাং] দেবতাঁদিগের 
নিকট উপস্থিত হউক। 

৫।. দেবতারা স্তব করিলেন, সোঁম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিতেছেন ; 

ইনি ব্রদ্ষাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভূত্ব করেন, ইনি যজ্ঞের কমন] 
করিতেছেন । 

৬) দিন দিন সোম রাজা ক্ষরিভেছেন, ইনি সমুদ্রবত, ইহ! 

হইতে বাঁক্যের ্ক্তি হয়, ইনি ধনের অধিপণ্ি এবং ইন্দ্রের বন্ধু। 
৭) ইনিই পুষাঁ, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নাঁমক দেবতা, ইনিই শোঁধিত 

হইয়! ধাইতেছেন, ইনি জমন্ত বিশ্বসুবনের অধিপতি, ইনিই পৃথিবী ও 
আঁকাখকে পরম্পর পৃথক করিয়া দিয়াছেন। 



ধঅইক, & অধ্টায়।] থথেদ সংহিত। [৯ মণ্ডল, ১০১ কৃত । 

সপ শসা পিপি পপ ও আপ পাশ পপ সপ পতল সপ সা 

৮। স্ভতিসমূহ যেন পরম্পর স্পর্ধা! করিয়! ইহাকে উত্তমরূপে 

স্তব করিঙ্স। উজ্জল সৌঁমরসগুলি ক্ষরিভ হইতে হইতে পথ করিয়! 
লইলেন। 

৯। হেসোঁম! তোমার সেই রম ঢালিয়। দেও, যাহা! অতি তীব্র, 

অতি চমতকার, যাহা! পৃ্চ জন্পদের মন্ুষ্যের উপকাঁরে আইজ এবং যাহ 

পান করিয়া আমর ধন লাভ করিতে পারি। 

১০। এই দেখ মোমরসগুলি ক্ষরিত হইতেছে, ইহার] উজ্জ্বল, ইহা- 
দের তুল্য আঁমাদিগের পথ প্রদর্শক আর কেহ নাই, ইহার! নিষ্পীড়ন কালে 
সুর্য্যের ন্যায় উজ্জল, ইহার! নির্্ঘল, ইহাদ্িগের বিষয় ভাঁবিতেও আনন্দ 
আছে, ইহার! সকলই অবগত আঁছে। 

১১) প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়! ইহার! সশব্দে গেচর্মের 
উপর ঝরিতেছে । ধন্ন কোঁথায় আছে, তাহা! ইহার! জানে, ইহাঁদিগের 
যে মধূর শব্দ, তাহাই আমাঁদিগের অন্ন। 

১২। ইহার! শোঁধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দির সহিত 
মিতিত হইয়! সুর্ষে/র ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহার! চলিতেছে, কিন্ত মৃতের 

২সর্গ ত্যাগ করে না। 

১৩। যখন এই অন্নরূপী সোম প্রস্তুত হয়েন, কোন ব্যক্তি যেন ভীঁহাঁকে 
নীরব মা করে। (অর্থাৎ কেহ যেন তাহার সশব্দ নিষ্পীড়নের বাঁধা না 
দেয়)। যেরূপ ভূগু বংশীয়ের! মধ ন।মক ব্যক্তির প্রাণ বধ করিয়াছিল, 
তদ্জপ এই যজ্ঞ বিশ্বকর্ত| কুষ্কুরকে নিধন কর(১)। 

সপ: 

১৪ 1 আমাদিগের আত্মীয় এই সোঁম পবিত্রের উপর তেমন্দি ভাঁবে 
অঙ্গ সংস্থাপন করিতেছেন, যেরূপ কোঁন বালক তাঁহাকে ধারণ করিবার 
নিমিত্ত উদ্যত পিত1 মাতার হস্তের উপর ঝাঁপিয়! পড়ে । যেরূপ উপৃপতি 
প্রণজিনীর প্রতি, কিন্বা যেরূপ বর কন্যার পরঠি যার, তদ্রপ ইনি ন লিজ 
আবার কলসে যাইবার জন্য অগ্রসর হহতেছেন । 

(১) স্কুলে “ম্বানং অরাধনং”"' আছে। 

১৩৭৪ 



৭ আইক, & অধ্যায়] খগথ্েদ সংহিভা। [৯ মণ্ডল, ১০২ হৃক্ত। 

১৫। তিনি বীর, আাহার কার্য বিশেষ নৈপুণ্য আছে, ভিনি শত্তের 
ন্যাঁয় স্বর্গ ও পুথিবী ধারণ করিয়াছেন । যেরূপ যজ্ঞকর্তী নিজ গৃছে যান, 
তদ্রুপ তিনি কলসে যাঁইতেছেন। 

১৩] মেষের লোমের ভিতর দিয়! সোম গোঁচর্দের উপর চিনির 

রস বর্ষণ এবং শব্দ করিতে করিতে ইনি উজ্জ্বল মৃর্তিতভে ইন্দ্রের ভবনে 
চলিলেন। 

১০২ সুস্ত । 

পবমণন সোম দেবত।। ত্রিত খষি। 

১। এই দেখ জলের প্জ্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চলাইয়া 

দিতেছেন, ইনি দুই ধরাতে বিভক্ত হইয়! যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সহিত 

মিশ্রিত হইতেছেন । 

২। ত্রিতের যে ছুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাঁপিত ছিল, সোম 

তাহার মধ্যে অর্পিত হইয়! ঢুই ফলক পৃথক করিলেন, অমনি পুরো" 
হিতগণ সন্তপ্রকাঁর ছন্দ আরতি করিয়! প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করিতে 

লাখিলেন। 

৩। আমি ত্রিত, তিনবার নিষ্পীড়ন করিয়াছি, হে সোম! তুমি সেই 

ত্রিগুণিত রস তোঁমাঁর ধাঁরাতে ধারণ কর। সামগাঁনের সময় ধন আনিয়! 

দাঁও। কর্মিষ্ঠ পুরোহিত ই'হারি শব রচনণ করিতেছেন । 

৪।॥ যখন সোম জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, তখন সগ্ডমাও] (অর্থাৎ সপুছন্দ) 

সম্পান্তর নিমিত্ত তীহাকে স্তব করিতেছে, কারণ তিনিই বেধা, অর্থ।ৎ 

যজ্ঞের ধাঁরণকর্তী এবং তিনিই নিশ্চিত জানেন ধন কোথায় আছে। 

€। যখন মোম নিজ কর্মে উদ্যত হয়েন, ভুদ্ধর্ধ তা দেব! 
আসিয়! ভীহ।র সহিত মিলিত হয়েন, ফিলিভ হইয়া! সুদৃশ্য রমণীয় মূর্তি 

ধারণ করেন। 

৬। যঙ্ছের সময় যজ্ঞামুষ্ঠানকাগী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য, অতি পুজ্য 
বহুজন কাঁমনীয় কর্দিষ্ঠ সোঁমকে উৎপাদন কঠিলেন। 

৯৩৭৫ 



৭ আষ্টক, ৫ অধ্যায় । ] খণ্েদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ১০৩ চুক 

শ। যৎকাঁলে যজ্ঞ আঁরন্ত করিয়! পুরোহিতগণ সোমকে জলের সহিত 
মিশ্রিত করে, তখন তিনি পরস্পর সংলগ্ন ছুই প্রস্তরফলকের মধ্য আপন 

হইতেই যাঁন, সেই ফলকদছয়ই যজ্ছের প্রশ্থভিস্যরূপ | 

৮। হে লোম! তৌঁমাঁর নিজ কা্যদ্ব।র1 তুমি নির্মল কিরপসহকারে 
আকাশের অন্ধকার নষ করিলে । তুমি যজ্ঞমগ্যে যজ্ঞোপযোঁশী তোমার 
রস চালাইয়। দিলে! 

১০৩ সৃতি | 

পবমীম সেম দেবতা | দ্বিত খষি | 

১ যজ্ঞের ধাঁরণকর্ত| দোঁম শোঁধিত হইতেছেন, ইনি সবের প্রতি 

অতি সন্ভফট। যে স্ততিবাক্য উপস্থিত হইতেছে, ত1হ1 পরিপুর্ণজপে ইহাকে 

অর্পণ কর, ইছার পারিতোঁধিকের ন্যায় ইহাঁকে তাহ! দাঁও। 

২। ছুধ্ধের সহিত মিশ্িত হইয়া ইনি মেষলোঁম অতিক্রমপুরর্বক 

যাঁইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণ ধা'রণপুর্র্বক ইনি শৌধিত হুইয়! তিন আঁধারে 
সঞ্চিত হুইতেছেন। | 

৩) মধুপুর্ণ কলসের উপরে যে মেষলোঁম আঁছে, তাঁহাঁতে সোঁম 
যাঁইতেছেন । খধিগণ সপ্ত ছন্দের স্তবের দ্বারা তাহাকে স্তব করিলেন । 

৪। চুষ্ছার্ধয সোম সন্বদেবমর, ইনি স্তবগুলি কুর্তি করিয়া দেন, 
ইন্সি শে/ধিত হুইয়! উজ্দ্রলবর্ণ ধারণপুর্র্বক ফলকদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 

৫1 হে অমর সোম! প্ুরোহিতগণ তোঁমাঁকে শোধন করিতেছেন, 
তুমি দাঁত! হইয়! ইন্দ্রের সহিত এক রথে আঁরোহণপুর্ধক দেবতাঁদিগের 
সমস্ত আহাঁরীক্ সামগ্রীর সহিত নিল্বিত হও । 

৩1 লোৌদদেব দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ইনি ক্ষরণ- 
শীল হইয়! যুদ্ধ ঘোঁটকের ন্যায় চতুর্দিকে যাঁইতেছেন। 

১৩৭৬ 



৭ আষ্টক, ৫ অধ্যায় ।] খথেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ১০৫ সৃক্ত | 

১০৪ সুক্ত। 

পবমান লোম দেবত1। নারদ ও পর্বত ছুই ধষি। 

১। হেবন্ধুগণ! চতুঃপাঁ্ে উপবেশন কর; সোম শে।খিত হইতে- 
ছেন, ইহাঁকে সম্বোধন পূর্বক সুচাকরূপে গাঁন কর) ইনি যেন একটী 
বাঁলক, যঙ্জীয় দ্রব্যের দ্বারা ইহাঁকে সুশোভিত কর; তাহাতে সম্পত্তি লাভ 
হুইবেক। 

২। এই থে সোম, ই'হাঁর প্রসাঁদে গৃহ লাঁভ হর, ইনি দেবতাদিগের 
নিকট যাইয়া মত্তত| উৎপাঁদন করেন, ইনি প্রভৃুতবলে বলী; যেরূপ 
গেঁবও্মকে তাহার মাঁতাঁর মহিত সংযোজিত করে, তদ্জরপ সোঁমের মাতৃ 

স্বরূপ জলের সহিত সোঁমকে সংযোজিত কর ॥ 

৩। যাহাতে সোম শীন্র পানোপযোশী হন, যাহাতে বিশিষউরূপে 

মিত্র ও বৰকণদেবের মুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধন ৰৃদ্ধিকারী সোঁমকে 
শোধন কর। 

৪) হে সোম! তুমি আমাদিগকে ধন দাঁন করিবে এইজন্য আমখ- 
দিগের স্ততিবাক্যগুলি তোমাকে স্তব করিয়াছে । দুগ্ধের দ্বারা! তোমার বর্ণ 
অন্যথাভূত করিতেছি । 

৫। হে মত্বতার অধিপতি লোম! সেই ভূমি দেবতাদিগের আহাঁর- 

সামগ্রী হইতেছছ। যেরূপ বন্ধু বন্ধুকে পথ বলির! দেয়, তদ্ধেপ তে।মাঁর 

তুল্য পথ বলিয়! দিবার লোৌঁক আর কে আছে? 

৩1! হেসোম! তুমি পূর্ববৎ আমাঁদিগের বন্ধুর কার্য কর) যে কোন 

নাস্তিক ও মায়াবী রঁক্ষন আমাদিগের অপিষ্ট করিতে আসে, তাহাকে 
তাড়াইয়! দেও; আমাদিগের পাঁপ খণ্ডন কর। 

১০৫ লুক্ত | 

পবমান লোম দেবতা । পর্বত ও ন্বনরদ ছুই ঝাষি | 

১। হেবন্ধুগণ! মত্তত1 উৎপাদন কর্সিবাঁর জন্য সোম শোঁধিত ছই- 

তেছে, মেই দোঁদকে তোমরা! গানের দ্বার! সম্ভট কর, ধেরূপ বালককে 



৭আষ্টক, ৫ অধ্যাঁয়। ] খণ্থেদ সংহিত্1 ৷ [ ৯মগুল, ১০ সুতি । 

আহারের দ্রব্য দিয়] আহুলাদিত করে, তদ্রপ মোঁমকে যজ্তীয় দ্রব্য দিয়! 

সম্ভন্ট কর1 হইতেছে, সেই সঙ্গে স্তব পাঠ কর! হইতেছে । 
২। এই দেখ, সোঁম, থিনি দেবতাদিগের মত্বত1 উৎপাদন করিতে 

যাঁইবেন বলির বিবিধ স্তুতি বাক্যসহকারে উত্তমরূপে পরিস্কৃত হইয়া- 

ছেন, তিনি যাইয়। জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, যেন গোঁবৎ্স তাহার 

মাতার সহিত মিলিত হই:তছে। 

৩। এইযে সোম প্রস্তশ্ত হইয়াছেন, ইহ! হইতে বলাঁধাঁন হয়, ইনি 
শীত্রই দেবতাদ্িগের পানের উপযোগী হুয়েন, দেবতাদ্িগের নিকট ই'হাঁর 
তুল্য মধুর আর কিছুই লাই | 

৪। হে সোম! তোমার শুভ্রবণণ রন আমি ছুদ্ধের সহিত মিশ্ত করি- 
তেছি, তোমাঁর বর্ণ অতি চমতকার ; তোমাকে প্রস্তুত কর হইয়াছে; তুমি 

আগাঞখন কর এবং গে, অশ্ব সঙ্গে লইয়! এস ) 

৫| হে সর্ধশ্রেষ্ঠ শজ্্রল্যসম্পন্ধ সৌম! তুমি দেবতাঁদ্রিগের সব্ধ- 
শ্রেষ্ঠ আহারীয় বস্ত্র; যেরূপ বন্ধু বন্ধুর উপকার করে, তদ্রপ তুমি যঞ্জের 
অধ্যক্ষদিগের উপকার কর, তাঁহাদিগের মুখ উজ্জ্বল কর। 

৩। হেসোম! তুমিপূর্ধব আমাঁদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর; যে কোঁন 
(দেবশূন্য মায়াবী রাঁক্ষন আমাদিগের অনিষ্ট করে, তুমি বল প্রকাশপুৰ্র্ব ক 

তাহাকে পরাভব কর । 

১০৬ মুক্ত । 

পবমাঁণ সোম দেবতা | অয়ি, চক্ষু ও মন ধ্ি। 

১। এই সমস্ত সোমরস এইমাত্র নিম্পীড়িত ও প্রস্তত হইয়াছে, 
হহার! সঞ্ল বন্তই দিতে জানে; প্রার্থনা, যেন ইহারা বরফি বর্ধণকারী 
ইন্জের নিকটে যাইয়! উপস্থিত হয়। 

ই। যুদ্ধের উপলক্ষে এই সোঁমকে ভাগ করিয়! পাঁন করিতে হইবেক, 
ইনি প্রস্তুত হইয়াছেন, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিও হুইতেছেন । যেরূপ তাবহ 
লোঁকে জানে, তদ্রুপ ইনিও জাঁলেন, মে ইন্্র কেমল বিজেতা পুকষ। 



৭ অক, ৫ অধ্যায় । ] খগ্েদ সংহিতা | [৯ মণ্ডল, ১০৬ হ্যৃতু | 

৩। যখন পুনঃ পুনই সোম পান করিয়! ইন্দ্র মত্ত হয়েন, তখন তিনি 
গ্রহণ করিবার উপযুক্ত উত্তম উত্তম ধন গ্রহণ করিতে থাঁকেন। তিনি 
তখন রূফ্টিবর্ষণকাঁরী বজ্র ধাঁরণপুর্বক জলের রোধকর্তী রত্রকে পরাঁজর 
করেন। 

৪। হেসোম ! সতর্ক হইয়া এস । ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । যাতে 
তাৰ বস্ত লাভ হইতে পাঁরে, এরপ প্রদীপ্ত তেজ; তাহার শরিরে পরিপুণ- 
রূপে প্রদান কর। 

৫। হে সোঁম! তুমি অতি সতর্ক; তুমি সহস্রপথ দিয়! গমন কর, 
তুমি সেবককে পথ দ্রেখাইয়! দেও; তুমি সমস্ত সংসার নিরীক্ষণ কর; 
অতএব প্রার্থনা, যে যাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, ইন্দ্রের এপ্রকাঁর মন্তত| উৎ- 
পাদন কর। 

১। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবার লোক তোমার তুল্য আঁর 
কেহ নাঁই ; দেবতাদিগের নিকট তোমার তুলা মধুর কিছুই নাই। তুমি 
সশব্দে সহত্র পথে গমন কর। 

৭) হে উজ্জল সোঁদ! দ্রেবতাদিগের পাঁনের জনা ধারার ধারার 
প্রথল বেগে গমন কর। আঁমাদিগের কলসকে মধুময় রসে পরিপুণ কর। 

৮1 হে সোঁম! তোমার রসগুলি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়| ইন্দ্রের 
মত্ত] উৎপাদন করিবাঁর জন্য তাহাকে যাইয়া .»স্তাঁষণ করিতেছে । 
দেবতাবর্গ অমরত্ব পাইবার জন্য তোঁম|র সুখকর রস পাঁন করিলেন । 

৯1 হে নিম্পীড়িত নৌদরসগণ ! তোঁমর1 শোঁধিত হইতেছ ; অংমাঁ- 
দ্রিগের চতুঃপার্থখে এইরূপে ধাবমান হও, যে আমর! ধন লাভ কাঁর। 
তোঁমর!1 ছুলোকে রাফির অনুকুল কারিয় পৃথিবীতে জল বহাইয়! দেও এবং 
তাবৎ বস্তুর লাভ বিষয়ে সহায়তা ক্র । 

১০। ক্ষরণশীল লোম শব্দ করিতেছেন, তাহার সম্মুখে স্ততিবাক্য 
উচ্চারিত হইতেছে; তিনি শোঁধিত হইতে হইতে তরন্গের আকারে মেষের 
লোন অতিক্রম করিতেছেন । 

১১। দ্রুতগামী সোম মেষলোম অতিক্রমপুর্বক জলমধ্যে ক্রীড়া 
ঝরিতেছেন, স্ততিবাক্যনহকারে তাহাকে চালায় দিতেছে ; তিন বাব 



৭ অষ্টক,৫ অধ্যায়] খগ্ধেদ সংহিত। [ ৯ মণ্ডল, ১০৭ ভুক্ত । 
শা শী শি শা শন শশী ৩ শশীশিতশি স্পা তপ্ত শশী শান ৯. শি শশা শ্ীপাশি শপ্পাপাীপীশপ্প াটপপপপীশিক, ৮ পিপিপি ৮ পসরা 

» শা শশী ০ ৮ তি পিস সপে ০ ৩ শপ স্পা পাপে পপ পপ শত পপ ও পপ পা পপ টি 

সি নিন তিনি গ্রস্ত 0 এবহ স্তবের দ্বার! প্রতিধনিত 

হইতেছেন । 

১২। যুদ্ধের বলবান্ ঘোটকের ন্যার় দ্রুতগামী সোঁমকে কলসের 

দিকে চালিয়! দেওয়| হইতেছে । তিনি খোঁধিত হইতে হইতে এবং নানা- 
বিধ স্তবের জন্ম দান করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন । 

১৩। অতি চমতকার উজ্ছল্যধারী সোম দ্রতবেগে কুটিল পবিত্রের 
মধ্য দিয়! করিতেছেন । তীঁহাঁকে যাঁর! স্তব করে, তাহাদিগকে ভিনি 

লোকবল ও কীর্তি প্রদান কসিতেছেন | 

১৪। হেসোম! তুমি এই ধারার আঁকারে ক্ষরিত হও; তোঁমার 
মধুপূর্ণ ধারণ সমস্ত প্রস্তুত হইতেছে । তুমি চতুর্দিকে শব্দ করিতে করিতে 
পবিত্র অতিক্রম করিতেছ। 

১৪৭ ৪ 1 

পরবমান লেশম দেবত1॥ ভরদ্বাজ কশ্যপ প্রভৃতি সপ্ত খষি | 

১। এই যে সোঁম, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয়দ্রেব্য, যিনি যগ্জাধ্যক্ষ- 

দিগের হিতসাঁধন করিতে করিতে জলের মধ্যে অন্তদ্ধান হুয়েন, যাঁহাঁকে 

প্রস্তরের বাঃ! নিম্পীড়নপুর্ব্বক প্রস্তুত কর! হহয়াছে, সেই নিষ্পীড়িত 
পেমকে এই দিকে উত্তমরূপে সেচন কর। 

২। হে ছুদ্ধর্য মোম! তুমি চমৎকার সোরভ ধাঁরণপূর্র্বক ঘেষলোম- 
দ্বারা! শোঁধিত হইতে হইতে শীন্র 'ক্ষরিত হও | প্রস্তুত হইবার পর 

তোমাকে জলের সহিত, দুপ্ধের সহিত এবং শাহর সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত 
করিয়! আনন্দের নহিত সেবন করিব । 

৩। সোঁম কর্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দ্েবঙাঁদিগের মত্ততা উৎ্পাদনকর্তী।, 
তিনি চতুর্দিক দেখিবার জন্য ক্ষরিত হইতে ছেন । 

৪) হেসোম ! তুমি শোধিত হুইতে হইতে জলের সহিভ মিশ্রিত 

'হইয়) ধারার আকারে যাইতেছ | হছে দেব! তুমি নুবর্ণের আবরন্বপ্্প, 

তুমি উত্তম উত্তম বস্ত দিবে বলিয়া! যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছ । 



৭ অইক, ৫ অধ্যায়। ] খর্বেদ সংহিত1। [৯ মণ্ডল, ১০৭ তৃভ্ | 

৫ আঁকাঁশম্বরূপ গাভীর উঃ হইতে হইতে অতি মধুর বটি বারি 
দোকন করিতে করিতে সেম তাহার চিরপরিচিত যজ্ঞস্বানে যাঁইয়! উপ- 
বেশন করিতেছেন | সেই জর্ধদ্রষ$| সৌমকে সচালনপুর্ব্বক যজ্ঞাধ্যক্ষণণ 
শোঁধন করিলেন । তিনি তখন দ্রতবেগে যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ যজ্ঞকন্! 
ব্যক্তিকে সন্তাষণ করিতে চলিলেন । 

৩1 হে সতর্ক লোম! তুমি শোঁধিত হইতে হঈতে অতি সুন্দররূপে 
মেষলোমের সর্ধ1হশে বিস্তারিত হইলে । তুমি মেধাবী এবং অঙ্গিরা নামক 

পিতৃলোকদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, মধুপুর্ণ রসের দ্বারা আঁমাদিগের যজ্ঞ 
অভিষিক্ত কর । 

৭। পৌষের তুল্য পথ দেখাইয়! দিবার লোক আর কেহ নাই, ইনি 
পণিত ও মেধাবী ও খষিতুল্য, ইনি রস সেচন করিতে করিত বঝরিতেছেন। 
হে সোম ! তুমি কবি, তুমি দেবতাদিশের নিকট সন্দশ্রে্ঠ কাঁম্যবস্তু হইয়াঁছ, 
তুমি স্র্য্যকে জাঁকাঁশে আরোহণ করইয়াছ। 

৮। নিম্পীড়নকর্তীর সৌঁমকে প্রস্তত করিতেছেন, তিনি উচ্চস্থানিস্থিত 
মেষলে।মের পবিত্রদ্ার ঝরিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ধার! ঘোটকের 
ন্যায় দ্রুত যাইতেছে, তিনি আনন্দ বদ্ধনকারী ধারার আঁকারে যাইতেছেন। 

৯ । সোঁম ছুপ্ধবিশিষ্ট, কেননা দুপ্ধি দোহনপুবর্বক তাঁহার সহিত 
মিশ্রিত কর! হইয়াছে, তিনি তৎসংশিষ্ট হইয়| ক্ষরিত হইলেন । তীর 
যে সকল রস সকলে ভাঁগ করিয়! লইতে হইবেক, তাহার! যেন সমুদ্রের মধ্যে 
প্রবেশ করিল (অর্থাৎ কলষের মধ্যে), তিনি মত্তাঁর উৎপাঁদনকর্তী, 
মত্ততাঁর জন্য তাঁহাকে আঘাত করিতেছে (ধেঁলাইতেছে)। 

১০। হেসোঁম! প্রস্তরের দ্বার! তুমি নিস্পীড়িত হইতে হইডে 
মেষের লোমকে আচ্ছাদন করিতেছ। দুই ফলকের উপরিস্থিত 
কলের মধ্যে সোঁম প্রবেশ করিতেছেন, যেন কোঁন ব্যক্তি নগর মধ্যে 
প্রবেশ কারিতেছে। পরে উজ্জ্বল হইয়! ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠনির্শিত পাত্রে স্থান 
গ্রহণ করিতেছেন 1 

১১। মেষলোম আচ্ছাদন কালে মোঁমকে শোধন করিতেছে, 
. তিনি ধেন বুদ্ধের বো টকেয় ন্যায় সজ্জিত হইতেছেন | তিনি যখন ক্ষরিত 
হয়েন, স্তভবকাঁরী মেধাবী পণ্ডিতদিগের উচিত তাঁহাকে অভিনন্দন ক:11 



ণঅই্টক,৫ অধায়। ] খণখ্েদ সহিত । [ ৯ মণ্ডল, ১০৭ হৃক্ত | 

১০। হে নেম যেমন লদী জলের দ্বার! স্ফীত হয়, তদ্রুপ তুমি 
দেবতাঁদিগের পাঁনের জন্য স্ফীত হইতেছ। মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, 

তোম1র লতাঁর রন লইয়! মধুক্ষরণকাঁরী কলনের মধ্যে তুমি যাঁইতেছ। 

১৩। ঘেরূপ প্রিয় পুভ্রকে সুশোভিত করিতে হয়, তন্রপ সোৌমকে 

সু্পভিত করিতে হয়; তিনি উজ্জল হই! শুতভ্রবর্ণ পবিত্রের উপর বিস্তা- 
রিত হুইলেন। ছুই হশ্তের অঙ্কুপিগণ তীঁগাকে জলের দিকে চালাইয়! 

দিতেছে । যেন বলবান্ন লেকে রথ চালাইয়) দিতেছে । 

১৪ | এই সমভ্ত সোরমস, ষাঁছার দ্রুত গা শী, পণ্ডিত, আঁনন্দকর এবং 

তাবৎ বস্ত দিতে পারে, তাঁহার! কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত 

হহতেছে। 

১৫) সোম যিনি, তিনি রাঁভ1. তিনি দেব, তিনি প্রধান, সত্য, 

তিন ভরঙ্গে ওরজে ক্ষরিত হইয়। কলমে বাইতেছেন' মিত্র ও বকণের 

[নন্ত্ত প্রস্তুত হইয়। তিনি চলিয়াছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যন্যরূপ। 

১৬। এই উজ্জ্বল সতর্ক রাজার ন্যায় সোঁমদেব কসসের মধ্যে যজ্বের 

অধ্যক্ষদিগের কতৃক জহধাঁবিত হইতেছে। 

১৯। মকৎ পরিবে্টিত ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হুইয়!, মত্ততাঁর উৎ- 
পাদনকারী সোৌন ক্ষরিত হইভেছেন । তিনি সহত্রধারায় মেষলোমকে 

অতিক্রম করিতেছেন । পুরোহিতগণ তীাহ।কে সুশোভিত করিতেছেন । 

*৮। বুগ্ধিম্ন সোম দুই ফলকের উপ্র শোভিত হইতেছেন এবং 
ক্যতিবাকা উত্পাঁদন করিতে করিতে. দেবতাদিখের নিকট যাইতেছ্েন। 

তিনি জলের বস্ত্র পরিধানপুর্বক এবং মস্তকে শীর ধারণ করিয়া কাঁষ্ঠময় 

পাত্রে উপবেশন কার্তৈছেন এবং তাঁহাকে আচ্ছাদন কর! হইতেছে | 

১৯। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আঁমি প্রত্তহ তোমাকে 

আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে এবং 

আমাকে ঘেরিয় দীড়াইয়াছে; হে পিঙ্গলবর্ণধরী ! আঁমাকে রক্ষা! কর, 
বাঁক্ষসপিগকে নিধন কর । 

২০। হে সোম! কি দিন,কি রাত্রি, আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভের, 

জন্য তোমার নিকটে উপস্থিত আঁছি। হে পিক্গলবণধারী ! তুমি নিজ 
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কিরণে সূর্য্য অপেক্ষাঁও অবিক দীপ্তিশাঁলী, তৃমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিষ্ঠান 
কর । যেরূপ পক্ষীগণ শু্যকে অতিক্রম করিয়1 যাঁয়, তদ্রুপ আমরা তোমার 
নিকট যাঁইভে ব্যস্ত | 

২১। হে সুন্দর অঙ্গুলিধারী সোঁম! তুমি কলসের মধ্যে শোধিত 
হুইবাঁর সময় শব্দ করিতে থাঁক। হে ক্রণশীল ! সুবর্ণময়, পিক্ষলবর্ণ 
সর্বজন কাঁমনীয় বিস্তর অর্থ তুমি আনিয়খ দিয়! থাঁক। 

২২। মেষলোঁমের উপর ক্ষরিত হইয়া তৃমি শোধিত হইতে হইতে রস 
বর্ধণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাঁক। হে ক্ষরণশীল সোম ! ছুপ্ধের 
সহিত মিশ্রিত হইয়! তুমি দেবতাঁদিগের ভবনে গমন কর । 

২৩। হেপসোঁম! সন্রশ্রকাঁর কবিতার এতি দৃষ্টি রাখিয়! অন্ন লাভের 
নিমিত্ত গমন কর। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতীদিগের আঁনন্দ্- 
বিধাতা | তুমি কলসকে ধারণ করিয়। (আশ্রয় করিয়) থাঁক। 

২৪। হে সোম! পুনঃ পুনঃ তোমাকে সঞ্চয় কর! হইতেছে, তুমি 
মর্ত্যলোকে ও দিব্যলোঁকে ক্ষরিত হও । হে পণ্ডিত! মেধাবী ব্যক্তিরা 

তোমাকে মনন ও ধ্যান করিতে করিতে তোমার শুভ্রবর্ণ রস চালাইয়! 

দিতেছেন। 

২৫ এই যে দোমরস সকল, ধাহাদিগের সঙ্গে দেবতারা আছেন, 

ইন্দ্র ধাহাদিশকে সেবন করেন, যাহার! শ্ভব ও অন্ন লাের জন্য যাইয়! 

থাকেন, তাহার ধারার আকারে প্রস্তুত হইয়! পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন। 

২৬ | প্রস্ততকর্তীরা চালাই! দিতেছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধাঁন- 
পুরর্বক কলসের দিকে যাঁইতেছেন, তিনি জ্যোঃ'ত উৎপাদন করিতেছেন, 

ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইয়। ধৌত বস্ত্ের ন্যায় হইতেছেন এবং স্তাভির 
প্রার্থন। করিতেছেন। 

১০৮ স্ন্ত। 

পবমান সোদ দেবতা। গ্েরিবতি, শি, উরু, খজিশ্ব।, উর্ধসঘণ, 

কুতযশা ও খণঞ্চয় ইহার খবি । 

১। হে সোম! তুমি মত্তুভার উৎপাদনকারী, দীপ্তিম/ন ও কম্মে অতি 

পটু, তুমি যাঁরপর লাই মধুপুর্ণ হইয় ইঞ্জের জন্য ক্ষরিত হও । 
৯৩৮৩ 
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২। বঁফিবর্ষণকারী ইন্দ্র ভোমকে পাঁন করিয়া বষের ন্যায় বলবান্থ 
হুন। তুমি তাবৎ বস্ত দান করিতে পাঁর, এতাঁদূশ তোঁমকে পাঁন করিয়! 
ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপে স্ফুঁভিযুদ্ত' হর, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যাঁয়, তিনি 
তদ্প শক্রর আঁহাঁরীর সাঁম গরী লন করিতে যাঁন। 

৩। হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জুল কিছুই নাই । তুমি যখন ক্ষর্িত 
হণ, তখন দেবত1 বংশজাঁত তাঁবৎ সিডিন অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান 

করিতে থাক(১) 1 

৪। তুমি সেই সোঁম, ধাঁহাঁর সাহাঁয্ে অঙ্সিরবহশজভ্ভৃত দধ্যও 
মাঁমক ব্যক্তি ভাঁহার নিজের অপহৃত গাভীর সন্ধান পাইয়া ছিলেন, 

বাহাঁর সাহায্যে ীহার মেধাবী পুভ্রেরা সেই গ্!ভী প্রাপ্ত হয়) ধাহাঁও 
সাহায্ নুচাঁকজপে যজ্ঞকাধ্য সম্পন্ন হুইয়! দেবতারা পরিতোষ প্রাপ্ত 

হইলে যজ্ঞকর্তী! ব্যক্তিগণ অন্নল1ভ করেয়! থাকেন । 

৫1 এই দেখ, মই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাঁদকতাঁশক্তিসম্পন্ন হইয়। 
ধারার আকারে ক্ষরণপূর্বক মেষলোম পথে নির্গত হইতেছেন, যেন জলের 

একটী তরঙ্গ ক্রীড়] করিতেছেন । 

৩। হেসোঁম! তুমি আঁকাঁণ হইতে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য 
হইতে নিজ বলে নির্গত করিয়াঁছিলে, তুমি গোসমূহ ও ঘোটকসমৃহকে রঙ্গ! 
করিয়াছিলে, সেই তুমি ছুদ্বীর্ধ কবচধাঁরী বীরের ন্যাঁয় শত্র সংহাঁর কর। 

৭। হে প্ুরোহিতগণ ! এই যে সোঁম, যিনি ঘোঁটকের ন্যায় দ্ধতগ।মী, 
যিনি শুবের ধোঁগ্য, যিনি জল বর্ষণ করেন, আপনার তেজঃ বিকীর্ণ 

করেন, যিনি কাঁঞ্ঠময় পাত্রে পাত্রে সঞ্চিত হইয়! জলের সহিত মিশ্রিত 

হুয়েন, সেই সোমকে প্রস্তূত কর, সেই সোঁমকে চতুর্দিকে মেচন কর। 

৮। যিনি রসসেচনকারী এবং সহস্রধাঁরাঁয় ক্ষরিত হুইয়! থাঁকেন, 

যিনি জলের সহযোগে বদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! দেবতাঁমাত্রের প্রাতিণ্রদ হয়েন, 

যজ্ঞে যাহার জন্ম, যজ্ছেতেই যাহার বদ্ধিঃ যিনি রাজা! এবং দেবভাম্বরূপ 

এবং অভি এখান সত্যন্বরূপ ৷ 

/ (১) আতপ] করিয়॥ দেবগণের অমরত্ব লাভ করান্বরূপ .পৌরাশিক গল্প 
লৌষরসের বৈদিক বর্ণন। হইতে উত্পম। 

১৩৮৪ 
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৯। হে অন্নের অধিপতে দেব! দেবতাদিগের নিকট গমনপূর্ব্ষক তুমি 
উজ্স্বল ও প্রভূত অন্নরাঁশি আহরণ করিয়া দাও এবং আঁকাঁশস্থিত মেঘকে 

দ্বিখগ্ড করির। বৃষ্টিবর্ধণ কর। 

১০। হে সুনিপুন সোম! তুনি ছুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হইয়খ রাজ্য 
_ভারবহনক।রী নরপতি রাজার ন্যায় আগমন কর। আকাশ হইতে জলের 

স্রোত বর্ষণ কর, গেঁধনের অভিনাঁষী যজ্ঞকর্তী। ব্যক্তির অনুষ্ঠান সকল 
সম্পন্ন করু। 

১১। এই যে সোঁম» যিলি মাঁদকরস বর্ষণ করেন, সহম্রধারাঁয় ক্ষরিত 
হয়েল, তাবৎ সম্পত্তি ধারণ করন, পুরোিতেরা, তাঁহাকে দোঁহন, অর্থাৎ 

প্রস্তুত করিতেছেন ॥ 

১২। রূসবর্ধণকরী মোন জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনি শব্দ করিতেছেন, 

আপনার কির্ণঘ্বার! অন্ধকার নন্ট করিতেছেন। কবিরা তাহাকে স্তব করিলে 

তিনি দুগ্ধের সংসর্গে শুন্র মুক্তি হইতেছেন, তাহার ক্ষরণ ক্রিয়া্ার। তিনটি 
আধার পরিপুর্ণ হইতেছে । 

৯৩। যে সোম অন্ন ও গাঁভী ও ধন ও উওম উত্তম গৃহ উপার্জন করা- 

ইয়! দেল, তাঁহাকে পুরোহিতে তর প্রস্তত করিলেন! 

১৪। আমর!শ্রিস্তত করিলে সোঁমকে ইন্দ্র পাঁন করিলেন এবং মকণ্ুগণ 

ও অর্ধ্যঙ! ও ভগ পান করিলেন । তাহার সাহাঁষ্ে আমরা মিত্র ও বৰকণকে 
এবং ইন্দ্রকে অনুকুল করিয়া উত্তমন্ূপে রক্ষ প্রাপ্ত হই । 

১৫। হছে সোম! যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ তোমাকে অঞ্জয় করিয়াছেন, 

তোঁমার আঁধাঁরভূভ পাত্র সকল তোনর অস্ত্র শস্ত্রের ন্যায় শোভ1 পাই- 

তেছে, তুমি যারপর নাই মধুর ও মাঁদকভাঁপক্তিযুক্ত হইর়! ইন্দ্রের পানের 
জনম; ক্গরিত হও । 

১৬। হেসোঁম! যেমন নদীগণ সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্জেপ তুমি ইন্দ্রের 
আহ্লাদ উৎপাদনকারী কলসে গ্রবেশ কর । মিত্র ও বকণ এবং বায়ুর অন্য 
তোমাকে নিবেদন কর! হইয়াছে। তুমি ব্বর্থধামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলগ্বন" 
স্বরূপ | 

0০ 
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১০৯ সৃক্ত | 

পবমণন লোম দেবত। আআগ্নি নামক বধিগীণ । 

১। হে সোম! তুমি সুস্থাঁছু হইয়] ইন্দ্র ওমিত্র ও পুষ! ও ভগের 
নিমিত্ত অঞসর হও । 

২) হে দোঁম! ইক এবং তাবৎ দেবরতী যেন তোমাকে পাঁন করে, 

হাহ! হইলে জ্ঞান লাভ ও বলাঁধান হইবে । 

৩। হে সোম! তুমি শুক্রবর্ণ এবং দেবতাঁদিগের পেয়বস্ত' তুমি 
অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহ বাসস্থান লাভের জন্য অগ্রসর হও । 

61 হে€সাঁম! তুমি সমুদ্রের ল্যাঁয় বৃহৎ, তুমি দেবতদিগের পিত, 

তুমি সর্বস্থানে ক্ষরিত হও 

৫&। হে সোম! শুভ্রবণ্ণ হইয়| তুমি ক্ষরিত্ত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে 
প্রজাদিগের সখ সাধন কর। 

৩। তুমি স্বর্গের ধাঁরণকর্তী, তুমি শুত্রবর্ণ পেয়বন্তু । এই সত্যম্বরূপ 
ধর্ম্মান্ষ্ঠঠনের সময় দ্রতবেগে ক্ষরিত হও | 

৭ হে নেম! তুমি উত্বল হুইয়! এবং সুন্দর ধারার আকাঁর ধারণ 
করিয়! বৃহৎ বৃহৎ মেষলোমের মধ্য দিয়! পূর্বের মত আঁন্ুপুরবির্বক ক্ষরিত 
ছও। | 

৮। যজ্দের অধ্যক্ষগণ ষথ| নিয়মে সোৌঁমকে উত্পাদন করিতেছেন, তিনি 
শোখিত হইয়া মাদকতাশক্তিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি ক্ষরিত হইয়! আঁমা- 

দিগকে ভাবছ ধন আনিয়। দিন । 

৯। সোঁম শোধিত হুইয়| প্রজাবর্গের ভ্রীবদ্ধি ককন, আমাদিগের 

তাবু ধন উৎপন্ন কন । 

১০) হে সোম ! ঘোঁটকের ন্যায় তোমাকে প্রক্ষাঁলণকরা হইয়াছে, 
ভূমি আঁমাদিগের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও । 

১১ নিষ্পীড়লকর্তীর! সেই ধ্ূনরূপী সোমকে শোঁধল করিতে ছেম, 
তাহাদের উদ্দেশ্য, যে আনন ও প্রচুর ধন প1ইবেন। 

১৩৮৬ 



প্র আটক, ৫ অধ্যায়। ] খণ্েদ সংহিতা । [৯ ম্গুল, ১০৯ ততঃ | 

১২। োঁম জলের শিশুর ন্যায়, জলের মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিতে- 

ছেন, দেবতাঁদিগের জন্য পবিত্রের উপর তীঁহাঁকে শোধন করিতেছে । 

১৩। জজ দে€ম কবি, তিনি ভগ দেবতার মত্ততাঁ উৎপাদন করিবার 

জন্য জলের আধারে ক্ষরিত হইলেন । 

১৪। পোঁম ইন্দ্রের মনোহর শরীরে পুষ্টি আঁধাঁন করেন, তাঁহাঁতে তিনি 
বুত্র নামক তাবৎ রাক্ষসকে নিধন করেন । 

১৫। যজ্ছের অধ্যক্ষগণ সোমকে প্রস্তুত করিয়। দুধের সহিত মিশ্রিত 

করিলে, সকল দেবত1 পাঁন করিতেছেন ॥ 

১৬। প্রস্তুত হইয়! সৌঁম পবিত্রের মেষলোঁ অতিক্রমপূর্ববক সহশ্র- 
ধারায় ক্ষরিত হইলেন । 

১৭। জলের দ্বার! শোধিত হইয়! এবং চপ্ধের সহিত মিতিত হইব 
দ্রুতগামী সেই সোম সহত্রধারাঁয় ক্ষরিত হইলেন । 

১৮। হেসোঁম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি শ্রস্তুত হইয়াছ, অধ্যক্ষগণ 
তো1মাঁকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে এবেশ কর। 

১৯। জ্রতগামী সোম সহঅ্ধারাঁয় পবিত্রকে অতিক্রমপুর্কবক ইজ্দের 
নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন । 

২০। বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্রের মত্বতাঁর জন্য এই দোমকে মধুর রসের 
সহিত মিশিত করিতেছে । 

২১। হে উজ্জ্রল সোম! তুমি জলের পরিচ্ছদ পরিধান করিতভেছ, 
দেবতাঁদিগের বলাঁধানের জন্য ভোঁমাকে জবলীলাক্রমে শোধন করিতেছে । 

২২। ইন্দ্রের জন্য এই প্রথর সোঁমরস প্রস্তুত হইতেছেন, ইনি জল 

আলোড়ন ক্রতে:ছন এবং উহার সহিত মিশ্রিত হইতেছেন । 



৭ অষ্টক, ৫ অধ্যায় |] খথেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ১১০ ভুজ । 

১১০5 সুসক্ত । 

পবমান লোম দেবতা । ত্র্যরূণ ও ত্রসদন্থ্য নামক ছুই খবি। 

১ হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোঁম ! অন্নদাঁনের জন্য তুমি 
শ্রুদ্রিগের অভিমুখে গমন কর । তোমাঁর সাহায্যে আমরা খণ হইতে 
মুক্তি লভ.করি। শক্র সংহাঁর করিবার জন্য তুমি যাঁইতেছ। 

২। হেসোঁম! তুমি প্রস্তত হইয়া, এই লোঁকাঁকীণ রাজ্য মধ্যে 
আমর] তোমার শব করিতেছি । হেক্ষরণশীল! তুমি বিবিধ অন্নের জন্য 

চলিতেছ। 

৩। হে মোম! তুমি জলের আখশ্রয়স্থানস্বরপ আঁকাঁশে তূর্য [কে 

লিজ বলে সংস্থাপন করিয়াছ। তোঁমাঁর জ্ঞান অতি মহত, তাহাতে তুমি 

অতি সত্বর গোধন আহরণ করিয়। দিয়। থাক। 

৪। হে অমৃত তুল্য সৌঁম ! অস্ত তুল্য চমতকাঁর বৃ্টিবারির আধার- 
ভুত আকাঁশের উপর মান্ুষদিগের উপকারের নিমিত্ত তুমি স্র্থ'কে ক্টি 
করিয়াছ, অন্ন ভাগ করিয়। দ্রিতে দিতে তুমি সর্বদাই যুদ্ধে বাইয়। থাক । 

৫। যেরূপ কোন ব্যক্তি লোঁকদিগের জল পনের নিমিত্ত অক্ষয় ভল- 

পুর্ণ জলাশয় খনন করে, কিম্বা যেমন কেহ ছুই হস্তের অর্জলিদার1. জল 

ভরিতে থাঁকে, তদ্রপ তুমি অন্ন দিবার নিমিত্ত পদিত্র ভেদ করিয়। যাঁইয়| 

থক। 

৬1 যখনই স্র্যযদেৰ অন্ধকাঁর অপনয়ন করিলেন, তখনই দিব্য পোঁক- 

বাসী বনুকচ নাঁমক কতগুলি ব্যক্তি এই পরমাত্বীয় সেঁমকে দর্শন করিতে 
করিতে স্ব করিতে লাগিল। 

৭| হে মোম! তাঁছাঁরাই সর্ব প্রথম কুশচ্ছেদনপৃরর্বক প্রচুর অন্ন ও 
বল লাভের জন্য তোঁমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । অতএব তুমি অ1মা- 

দিগকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর। 

৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদ্িগের পেয় বস্তু 

হুইয্লাছেন। ন্বর্গধাঁমের লিগুড় স্থান হইতে তাহাকে দৌঁহ্ন..কর| 
৩৮ 



৭ অইক, ৫ অধ্যায়। ] খণ্থেদ সংহিত1॥ [৯ মণ্ডল ১১১ ভু । 

হইয়াছিল(১)। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাকে স্ব 
করিতে লাগিল। 

৯। হে ক্ষরণশীল। এই যেছুযলোঁক ও ভূলোঁক, এই যে সমস্ত প্রাণী- 
বর্গ তুমি নিজ বলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যৃথের উপর বৃষ 
আধিপত্য করে; তদ্্রপ তুমি করির! থাঁক। 

১৪। সেঁমের সহম্রধারা, তাহার সাঁতিশক়্ বেগ, তিনি শেধিত 

হইবার জময় বালকের ল/ঁয় মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন; এইরপে 
তিনি ক্ষরিত হইলেন । 

১৯১ এই যে সোঁম, যিনি শোঁধিত হইয়া মধু তুলা হয়েন, খিনি যজ্জের 
স্বামী, উজ্ভ্বল ও সুরস, ঘিনি অন্ন দন করেন, কাঁণ্যবস্ত দিতে জাঁনেন এবং 
পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরদ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। 

১২। হেসোম! তুমি প্রতিযোদ্ধাদিগকে পরাভব কর, ছুর্ঘর্ধ রাক্ষস- 

দিগকে দূরীভূত কর, উত্তম অস্ত্র ধাঁরণ পূর্বক বিপক্ষদিগকে সংহার করিয়| 
থাঁক; এতাঁদৃশ তুমি ক্ষরিত হও। 

১১১ স্ক্ত। 

পবমান সোম দেবতা । অনানত খবি। 

১। যেমন সূর্য্য নিজ মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমাঁলাদাঁর! অন্ধকার ন্ট 
করেন, তদ্রেপ সোঁম এই উজ্জ্বল দীপ্তি ধাঁরণপূর্ব্বক সকল শত্রু সংহার 
করিতেছেন। প্রস্তুত হইবাঁর পর হ'ছাঁর ধার] ওজ্জ্বন্য ধারণ করিতেছে, 

ইনি ৫শাধ্ধিত হইয়| হুরিতবর্ণ ও তেজে।ময় হইতেছেন | সগুছন্দের স্তুতি 
প্রাপ্ত হইয়া! ইনি তাবৎ বস্তুর দিকে নিজ তেজঃ বিস্তার করিতেছেন। 

ও. ৯ ক লা - ক জা পাজি ক 

স্পট টি ওরশ জজ 

অনেক ময় “ লমুড্র” বশিয়-বর্ণব। কর] হইয়াছে । স্ুতরং লমুদ্র হইতে অস্বত- 
মন্ছনম্বরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়শীসে উত্পম হইল । 

উপাখ্যান ও উৎপন্ন ছইয়াছে। খখেদে আকাশকে জলীয় বলিয়] টপ এবং 



৭ অষ্টক, ৫ অধ্যায় ॥ ] খণ্বেদ সংহিতা । [ ৯ মণ্ডল, ১১২ হৃক্ভ। 

২। হে সোম! পণিগণ যে গোধন অপহরণ করিয়াছিল, তাহ 

কোথায় ছিল, তুমি তাহ! জানিতে । তুমি যজ্ঞস্থানে স্তৃতিবাঁক্য লীভ 
করিতে করিতে জলের দ্বারা শৌধিত হও | যেরূপ ছুর হইতে সামধনি শুন 
যায়, তজপ তথায় ভোমাঁর শব্দ গন যাঁয়। তিন আধারে স্থাপিত 

ূর্ভিঘার! তুমি অন্ন দাঁন কর এবং ওজ্জল্য ধারণ কর। 

৩। অতি নুদৃশ্য ন্বশর্শ় রথ কিরণমগুলে পরিবে্টিত হইয়! লতর্ক- 

ভাবে পুর্র্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে ॥ ইন্দ্র যাহাতে জয়ী হয়েম, দেই 
নিমিত্ত পুকষবর্গের প্রশংসা বাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদিত করিয়। উচ্চারিত 
হইতে থাঁকে, হে জোঁম! যুধ্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্ঞ 

ইজ্দরের নিকট একত্র হইয়! থাঁক। 

১১২ অুক্তি । 

পৰদান লোম €দবত1 | শিশু ঝষি। 

১) হে সোম! সকল ব্যক্তির কাধ্য এক প্রকার নহ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যপ্তির 

কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন একাঁর, আমাদিগেরও কাধ্য নানাবিধ । দেখ, তক্ষ 

(ছুতীর) কাঁষ্ঠ, তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা! করে, শ্রোতা ক্র 
ব্যক্তিকে চাহে(১)। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

২। দেখ, শুষ্ক রক্ষণ।খণ, পক্ষীর পক্ষ ও শাঁন দিবাঁর লিশিত্ব উদ্ভুল 
প্রস্তর এই কয় বস্তুর সহযোগে কর্মকার বাণ প্রস্তুত কয়িয়৷ সেই বাণ ক্রয় 
করিবার উপযুক্ত কোঁন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অঞ্থেষণ করে(২)। অতএৰ 
ছে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

৩ দেখ, অমি স্তোত্রকাঁর, পুত্র চিকি-সক ও কন্যা প্রশ্তরের উপর 
যব-ভর্জন-করিণী(৩)। আষধরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কন্ম করিতেছি। যেরূপ 

1 ১) ছুতার ও বৈদ্য ও ভ্তোতাঁদিগের উল্লেখ পাঁওয়। গেল। ভিন্ন ভিম জাতি 
ভখন সৃষ্ট ছয় নাই, কিন্ত ভি ভিম ব্যবলণ হইয়ছিল। ভ্তোঁত্র পাঁঠকগণ লোভের 
উপায় বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং বজ্ঞকর্তা ধরিবার চেই। করিতেন, তাহা প্রমীণ 
এই খাকে পাইলখম । 

(২) প্রস্তরে শাণ দিয়। কন্ঠ হইতে কম্মকারগ্গণ বাণ প্রস্তত করিভ। 
(৩) জাতি বিধি স্থষটি হইবার পর স্তোত্রকারের পুত্র ভিষক হইতে পাঁরিতেন মা, 

,ঝথেদ রচনার সময় এত জস্বান্য্যকর বিধি ছিল ন)। 

১৩৯) ও 



৭ অই্টক, ৫ অধ্যার়। ] , খখেদ সংহতি | [৯ মণ্ডল, ১১৩ ছৃতি। 
পপ পপ 5 উপ ও অজ সপ 

সস 

গাভীগণ রঃ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রপ আমর! ধন কাদলাতে ভোঁমার 
গরিচর্ধ্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

৪। সুদ্দর বহন করিতে পারে এতাঁদৃশ থে'টক নুগঠন রথে যোঁ্জিত 
হইতে ইচ্ছা করে, নর্্মদ চিবেরা (মোসাহেব) হাস্য পরিহাস কামন! করে, 
পুকষান্গ.রোম- বিশিষ্ট: দবিধভিৎ প্রার্থনা করে। ভেক জলের কাঁষন! করে? 
অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ্ষরিত হও (অর্থাৎ আমি তোমার ক্ষরিত 
হওয়! সেইরূপ প্রার্থন। করি)। 

শপ 

১১৩ অুক্ত । 

পবমান সোম দেবতা । কশপ খষে | 

১) শরধ্যনাব নাঁমক সরোবর মধ্যে যে সোম আছেন, ভাঁহ বৃত্র- 

সংহাঁরকাঁরী ইন্দ্র পান ককন। তাহাতে তাঁহার বলাধাঁন হইবে, তিনি অদ্ভুত 
বীরত্ব প্রকাশ করিবেন । হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও(১)। 

২। হে রসমেচনকাঁরী মোম! হে সকল দিকের অধীশ্বর ! আভজীক(২) 
নামক দেশ হইতে আঁমিয়1 ক্ষরিভ ₹ও। পবিত্র ও সত্য বচমসহকারে 
এবং শ্রদ্ধা! ও পৃণ্যকর্মের সহত তোমাকে প্রস্তুত কর! হইয়াছে। হশ্রের 
জন্য প্ষারিত হও । 

৩। সোম পর্জ্জন্যদ্বার! বন্থিত হইয়াছেন, দ্ু্ধ্ের ছুহিত1(৩) সৌমকে 
বর্গ হইতৈ আহরণ করিয়াছে, গন্ধর্ধরর! তীহাঁকে লমাদরপুর্বক গ্রহণ 
করিলেন এবং ভাঁহাতে রস আঁধাঁন করিলেন । হেসোম! তুমি ইন্দ্রের 
জন্য ক্ষরিত হও। 

0) শর্যনবত নামে সরোধর কুরুক্ষেত্রের নিম্রভাগে | লাঁয়ণ। 

(২) আর্জীকীয়। ঘদীর আধুনিক নান বেয়] | তাহখরই নিকটবর্তী প্রদেশ । 

(৩) হৃুর্য)ছৃহিত। লম্বন্ধে ১। ১১৬। ১৭ খকের টীকা দেখ | পর্জন) রঠিদেৰত। 

সোধলত] বন্িষীর। বন্ধিত। গন্ধর্ধের আঁদি অর্থ যদি ভুর্ধ্যরশ্মি হয়। তবে গন্ধ 

দ্বারা সোধলতা'র রন আধানের অর্থ আমর] বুবিতে পারি । 



৭আষইক, ৫ অধায়। ] খর্থেদ সংহিতা । [৯ মণ্ডল, ১১৩ হুক | 

€। ছেসোঁম! তে।মাঁর বলই যথার্থ, তুমিই মহৎ) তোমার ধারা- 
গুলি ক্ষরিতেছে। তুমি রসশালী; তোমার বসসমস্ত যাইতেছে। হে 
হরিতবর্ণ ধারী ! মন্ত্রের ছার! পুত হইয়! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। 

৩। হে ক্ষরণশীল ! যে স্থানে ব্রন্মা। নামক পুঝ্নোহিত ত ছন্দোময়বাক্য 

উদ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তরের দ্বার” সোঁমকে প্রস্তুত করিয়া! সেই 
সোঁমের দ্বারা আনন, উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পুজিত হয়েন। 

সেই স্থানে তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

... ) যে ভুবনে(8) সর্বদ। আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোঁক সংস্থাপিত 
আছে) হেক্ষরণশীল! সেই. অমৃত ও অক্ষয় ধাঁমে আমাকে. লইয়া চল। 

ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । ১5. 

৮ | যেস্ছানে বৈবস্থত রাজ আছেন, যে স্থানে ব্বর্গের দ্বার আছে, 

যেস্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আঁমাঁকে লইয়! গিয়া অম্রু 

কর । ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

৯। সেই যে তৃতীয় নাগলেক, তৃতীয় দিব্যলোৌক, যাঁহ1 নূভ়ো- 
মলের উর্ধে আছে, যথায় ইচ্ছান্ুসাঁরে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ববদ! 
আ/লোকময়, তথায় আমাকে অমর কর । ইন্দ্রের জন্য করিত হও। 

১০। যথায় সকল কাঁমন! নিঃশেষে পুর্ণ হয়, যথায় প্রধুনামক দেবতার 

ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে, অমর 

কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হগু। 

১১) যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহমাদ, আনন্দ বিরাঁজ 

করিতেছে, য্থাঁয় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কাঁমন! পুর্ণ হয়, তথায় আমাকে 
অমর কর। ইজ্রের জন্য ক্ষরিত হও। 

(8) এই ক্ছান হইতে পাচটী খকে ধুর বিভব. বর্ণনা আছে, ইহার পূর্বের 
কানে স্থানে স্বর্গের লংক্ষিতউজ্রেখ আছে, বর্ণনখ? 'কোঁধিও নাই । নবম মণ্ডলের 

শেষে প্রথম স্বর্ণ বর্ণন। পইলাম। দশম মণ্ডলে এই রূপ বর্ণনা অরও দেখিতে পাঁইব। 

১৯৩৯২ 



৭ অইক, ॥ অধ্যায় | ] খথেদ সংভিতা। [৯ মগুডল, ১১৪ ভুক্ত | 

১১৪ 

খবিে ও দেবত। পূর্বৰৎ । 

১। যে ব্যক্তি ক্ষরণশীল মোমের তাবৎ আঁধারে তাহার পরিরর্ধা। 

করে, যে তাহার মনের মত কাঁর্ধ্য করে, তাহাকে সৌভাগ্যশালী বহে। 

হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। 

২। হেকশ্যপখষি! মন্ত্রের রচঘ্নিভাঁর। যে সকল স্ত্রতিবাকায' রচনণ 

করিয়ছেন, তাহ! অবলম্বনপুর্ব্বক তোঁমর নিজের বাঁক্য বৃদ্ধিকর এবং দোম- 

রাঁজাঁকে নমক্কার কর । তিনি সকল উদ্ভিজ্জেই শ্রে্ঠ হইয়! জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। হে সেম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও । 

৩। অনেক সুর্যের অধিষ্ঠীনস্বরূপ যে সাঁত দিক আছে এবং হোঁমকর্ত। 
থে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন, যে. সুর্যের, আছেন ; 

হে মোঁম! তাঁহাদিখের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জণ্য 

ক্ষরিত হও 

৪ হেসেমরাঁজ! তোমার জন্য যে হোমের দ্রব্য পাক কর হছই- 

মাছে, তাহার দ্বার। আমাদিগকে রক্ষণ কর, শত্রু যেন আমাদিগকে হিংস। 

ন1 করে, ষেন আমাদিগের কোঁন বন্ত অপহরণ ন! করে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত 

হও। 



৭ অষ্টক, ৫ অধ্যায় । খর্পোদ সংক্িত। [১০ মণ্ডল, ১ হৃক্জ। 

দশম মণ্ডল(১) 
জা 

১ হত | 

অগ্নি দেবতা । ত্রিত খবি। 

১। প্রভাত না হইতে হইতেই প্রকাণ্ড ও নুন্দর মূর্ভিধারী অস্মি 

অন্বকাঁরের মধ্য হইতে নির্গত হইয়] আঁলোঁকযুক্ত হইলেন। তিনি দীপ্যমাঁন 

শিখাসম্পন্ন হইয়! তাবৎ গৃহ আঁলোঁকে পরিপুর্ণ করিলেন । 

২। হে অগ্নি! তুমি ছ্বালৌক ও ভূলোকের সুত্র সম্তানস্বরূপ, তীহা- 

দিগের হইতেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওষধি অর্থাৎ কাঁচ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত 

থাঁক। তুমি আশ্চধ্য বালক, €তামাঁর শক্রশ্বরূপ অন্ধক[রকে দূর করির! 

থাক, ওষধী অর্থাৎ কাঁন্ঠ তোমার মতা, তুমি শব্দ করিতে করিতে তোমার 

সেই মাঁতৃবর্গের দিকে ধাঁবিভ হও । : 

৩। অগ্নি বিষুর, কেনন] চতুর্দিক্ ব্যাপী, ইনি বিদ্বান অর্থাৎ জানেন, 
ইনি প্রকাণ্ড হুইয়। আঁমি যে ত্রিত, অমাঁকে উত্তমরূপে রক্ষা করেন। 
ইহার জল মুখে করিয়| অর্থাৎ জল থাঁজ্জঞ|। করিতে করিতে যঙ্ঞকর্তা ব্যক্তির! 
একমনে তাহাকে অর্চনা! করেন | 

৪! তোমার মাতাস্বূপ ওষধীবর্গ (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জগ৭), খাদ্য 
দ্রব্যের ধাঁরণকত্রা, তাহার! নাঁন/বিধ অন্নসহকারে তাঁমার পুজ] করেন, 
যে হেতু তুমি অন্নের বৃদ্ধি করিয়া দ।ও। তুমি আবাঁর সেই ওবধিবর্গের 
প্রতি ঘাঁইয়। থাক, তাহাতে তাহারা অন্যরূপ অর্থাৎ দ্ধ হইয়! যাঁয়, 

তুমি মনুষ্য জাতীয় গ্রজাদিগের হোতাঁন্বরূপ, অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতাদিগকে 

জাহ্বান কর। 

(১). খেদের. নবম মলের সহিত যেরূপ সৃঘবেদের বিশেষ... সম্পুর্র, 
নেই রূপ খথেদের জুশ্মুম$লের সহিত অথব্ববেদের বিশেষে রম্পর্ক | অধর্ধবেদের 
অনেকগুলি সৃঞ্জ এই দশম মণ্ডল হইতে লওয়খ। দশম মণ্ডল খথেদ রচনাকালের 
শেয অংশে রচিত হুইয়ছে, তাঁহ! বিবেচনখু করিবার অনেক কারণ আছে, তাহ! 
আমরা ক্রমশ নির্দেশ করিৰ। প্রথম মণ্ডলের ন্যায় দশম মণ্ডল নান। বংশীয় 
খাবিকর্তৃক রাচিত। 



৭ অক, € অধ্যার। ] খখেদ সংহিতা। [ ১০ মণ্ডল, ২ ছৃক্ত। 

৫। অগ্ির রথ নানা বর্ণ, ইনি যজের হোঁতাঁ, ইনি ধঙ্তের উদ্চুল 
পতাকা স্বরূপ, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় সকলকে জাঁনাইয়|! দেন, ইনি 
সকল দেবতার অধিপতি ইন্দ্রের প্রতি যাইয়া! থাকেন, ইনি লোকদিগের 
নিকট অতিথির ন্যায় পুজ্য; ইছাকে বিপুল সম্পত্তির জন্য স্তব করিতেছি । 

৩) হেঅগ্রি! তুমি সুবর্ণময় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পৃথিবীর নাভি, 
অর্থাৎ ম্থ্যহ্ান স্বরূপ উত্তর বেদির উপর অথিষ্ঠান করিয়। এবং লোঁছিতবর্ণ 
হঈয়| উঠিয়! 'প্তি পাইতে পাইতে দেবতাঁদিগকে অর্চনা করিতেছ। 

৭ | যেরূপ পুভ্র জননীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রেপ, হে অমি! তুমি 

দ্যাবাপৃথিবীকে আঁপনার আঁলোকে পরিপুর্থ কর। হে যুব পুকষ! তুখি 
ভক্তদিগের নিকট গমন কর। হে বলশালী! তুমি দেবতাঁদিগকে এই 
স্থানে লইয়া আইস! 

শিপন 

৭ বুক । 

ধাষে ও দেবতা পুর্ববৎ | 

১। হে যুবা পুকষ ! যজ্ঞের অভিলাঁধী দেবতাদিগকে সন্ভুট কর। 

হে খতুর অধিপতি! কোন্ সময় যজ্ঞ করিতে হয়, তাহ! তুমি জাঁন, অতএব 

সময় বুখিয়! যজ্ঞ কর। দেবলোকে বাহার! পুরোহিতের কার্য করেন, 

তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়| যজ্ঞ কর; কেলন1 তুমি হোমকর্তীদিগের 

মধ্যে শ্রেঠ। 

২। হে অনি! তুমিই হোতা, তুমিই পোঁত, আর তুমি মেধ।বী, 
সত্যণিষ্ঠ এবং লোঁকদিগকে ধন দাঁন করিয়! থাক। এস আমরা যজ্ঞের 

দ্রব্য সমস্ত দেবতাঁদিগের উদ্দেশে নিবেদন করিয়। দিই। পুজনীয় অগ্মি- 
দেব দেবতাঁদিগকে অর্চনা ককন | 

.৩। যেন আমর] দেবতাদিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন 
বজ্ঞাঁনুঠীন উত্বমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হছই। অগ্নিই যর বিষয় 
জানেন, তিনিই যজ্ঞ ককন। তিনি হোত, তিনি যজ। সম্পন্ন করেন, 

যঙ্জের কাল নিরূপণ করেন। | 



৭ আষ্টক, ৫ অধাশয়। ] . খগ্বেদ সংহিতা] | [ ১০ মণ্ডল, ৩ তু | 

8) ছে দ্েবভাবর্থ! আমর! নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাদের অবি- 

দিত কিছুই লাই; যদ্দি আমরা! তোমাঁদিগের কোন কার্ধ্য নষ্ট করি, অর্থ, 
উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি, তবে যে যে জময়ে অমি দেবা্চন! করিয়! 
থাকেন, ৫দই সেই সময়ে তিনি আমাদিগের সমস্ত ক্রটি পুর্ণ করিয| দিন। 

৫ । মনুষ্যগ্রণ দুর্বল, ইহাঁদিগের মন অপরিণত, অতএব যজ্ঞের যে 
যে অনুষ্ঠান ইহাদিগের ম্মরণ না| হয়, অগ্পি যেন যথা! সময়ে যজ্ঞ করিয়া! দেই 
সমস্ত পূরণ করেন, কাঁরণ তিনি হোঁত1, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাহার 
তুল্য যাঁজ্বিক কেহ নাই । 

৩। হছেঅগ্সি! তৃমি সর্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র পতাকা 
স্বরূপ; এতাদদুশ তোমাকে তোঁমার জন্মপাঁত! উত্পাদন করিয়াছেন । 

সেই তুমি এই স্থানে এস, এছ্ছানে যজ্ছের অধ্যক্ষগণ আছেন | এন্নে 
স্তাতি পাঠ হইতেছে । এই সমস্ত সর্দজনহিতকর চমৎকার অন্ন দেবতা 
দিগের ভদ্দেশে নিবেদন করু। 

ৃ্ ৯ | দ্যাবাপৃথিবী হুইতে তোঁমাঁর জন্ম, জল হইতে তুমি জন্মিরাছ, 

খিনি উত্তম নিন্মীঁণ করিতে পারেন, সেই তৃষ্ট। তোমাকে জন্ম দিয়াছেন । 

পিতৃলোকে যাইবার কোঁন পথ, তাহ! তুমি জান; অতএব..তুমি এরপ 
উিজ্জল্য ধারণ কর, যাহাতে এ পথ আঁলোকিময় হইয়া উচে। 

৩ স্ন্ত | 

খষি ও দেবতা পুর্ব বৎ। 

১। হে রাজন! সেই প্রভু অগ্নির স্বভাঁবই অগ্রসাঁর হওয়া, যিনি 
ভয়ঙ্কর ও সুন্দর, ভিনি বিশিষ্চরূপ উজদ্্রল হইর] দেখা! দিলেন। তিনি 
সচেতন হইপ্প বিপুল আলোকে শোভা পাইতেছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাঁত্রিকে 
দুর করিয় শুরুবর্ণ দীপ্তি ধারণ করিতেছেন । 

২। এই অগ্সি পলাঁয়নোদ্যত কুষ্ণবণণ রাত্রিকে পরণভর করিলেন ; 
সেই বৃহৎ পিতা! অর্থাৎ সৃর্ধ্যের পত্তী উ্ুদেরীকে জস্ম দাঁন কঠিলেন। 
তিনি উর্ধে আলোক বিস্তার করির1 সুধের্যর কিরণ আঁচ্ছাঁদনপুবর্বক গ্রগন- 
বিসারী নিজ তেজ্রর ঘ্বার1 সুশোভিত হইয়ছেন । 

১৩৯৬ | 



৭ আটক, ৫ অধায়।] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৪ হুৃত্। 

৩। অগ্নিনিজে নুরূপ,নুরূপ] দীপ্ডির সহিত জমঁগত হইয়| আসিতে 
ছেন, তিমি উপপতির ন্যাঁয় উর পশ্চাঁং পশ্চাঁৎ যাঁইতেছেন । উজ্জুল্ 

আলোকে পরিপুণ হইয়! তিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরণসহকাঁরে কৃষ্ণবধ অন্ধ- 
কারকে পরাভব করিতেছেন। 

৪। এই প্রকাণ্ড অগ্নির প্রদীপ্ত কিরণসমূহ স্তবকর্তীদদিগকে কেশ দেয় 
ন1; অগ্মি হিতৈধী বন্ধুর ন্যাঁয়; তিনি পুঙ্য এবং অভিলধিত ফলদ তি) 
তাহার যুখঞ্জ সুন্দর) তীহাঁর দীপ্তি অন্ধকার নট করতঃ অগ্রপর হইতেছে, 
সকলে ভাহ! জানিতে পাঁরিতেছে । 

৫) এই প্রকাণ্ড দীপ্তিশালী অগ্নির শিখ| সমস্ত বায়ুর ন্যায় শব্দ করি- 
তেছে। ইনি অতি চ্তকাঁর ক্রীড়াঁশীল, অতি তেজস্বী ও অত্যন্ত রদ্ধিপ্রাপ্ত 
নিজ কিরণের দ্বার! আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছেন । 

৩। এই অগ্নির শিখ! দূ হইতেছে, ইনি চলিয়াছেন; ইহার উত্ধাঁপ- 
যুক্ত কিরণসমূহ বায়ুর ন্যায় শব্দ করিতেছে । ইনি সব্বাপেক্ষা! অধিক 
উজ্জ্ব্, ইহার স্বভাঁব অগ্রসর হওয়] এবং সর্র্বদিকে বিস্তারিত হওয়] ; 
ইহার চিরপরিচিত শুভ্রবর্ণ শব্দায়মান শিখাঁসমূহ শোঁভ। পাঁইতেছে। 

৭। হে অগ্নি! সেই তুমি আমাদিগের যজ্জে পুজনীর় দেবতাঁদিগকে 
লইয়! আহস, ভ্যুলোক ও ভুলেক ছুই -যুর্তুীর যায় তাহাদিগের মধ্যে তুমি 
অগ্রসর হইয়া! উপবেশন কর । তুমি নিজে সৌম! ও বেগবান্, তোমার 
অশ্বগণও .সীম্য ও বেগবান, সেই ঘোটকদিগকে লইয়! তুমি এস্থানে 
আগমন কর। 

৪ স্থৃত্ত | 

খধি ও দেবত৭ পু্থবৎ 

১। আখমাদিগের যজ্জে তুমি পুজনীর হইয়া! উপস্থিত হইয়!ছ, অতএব 

তোঁমীকে অচর্চনা করি, তোমাকে ভ্ভব করি, ছে অগ্মি! হে প্রাচীন রাজ)! 

মকভূনির য্ধ্যবন্রী জলাশয়ের ন্যায় তুমি যঞ্জকর্তা ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ 

হুইয়। থাক | 
রা ১৩৯৭ 



৭ অই্টক,৫ অধ্যায় | ] খথেদ সংহিতা | [ ১০ মণ্ডল, ৪ ভুত । 

২। হেয়ুবাঁপুকষ ! যেমন গাঁভীগণ উ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে শীত হইতে 

রক্ষা! পায়,তদ্রপ লোঁকে তোমার শরণাগত হয়। মনুষ্যগণ তোম।কে দূতের 

ন্যার দেবতাঁদিগের নিকট প্রেরণ করে। তুমি প্রকাণ্ড মূর্তিতে ছ্যুলোক, 

ও ভুলোক মধ্যে দীপ্তিবিশিউ হইয়া বিচরণ কর । 

৩) পৃথিবী যেন তোমার মাঁভ', তুমি যেন তাহার বিজয়ী পুভ্র। সেই 

মাত। তোঁম।কে আলিঙ্গন করিয়। সমাদর ফরেন। হে টিন যেরূপ 

পশুকে ছাড়ি! দিলে সে গোষ্টের দিকে যাঁষ, তদ্েপ তুমি আকাশের দিকে 

অভিমুখ হইয়! গমন কর । 
& | হে অমি! তোমার মোহ নাই, আমরাই ঘূর্ধ। তোমার 

মহত্ব অমর| অবগত নহি, তুমিই তাহ! জান। মেই অগ্নি কা্ঠসমূহ 
জচ্ছাঁদনপূর্ববক শয়ন করিতেছেন, গিহ্বাদ্বারা ভক্ষণ করিতে করিতে 

বিচরণ করিতেছেন * তিনি প্রজাবর্গের অধিপতি হইয়! আছতি আস্বাদন 

করিতেছেন । 

৫1 যজ্ঞবর্তার]! একমন ₹ইয়। যে অমি সফি করিলেন, দেই অন্মি 

কোথাও পুরাতন কাঁষ্ঠের উপর নুতন হইতেছে, তিনি ধৃমস্বর্ূপ পতাঁক] 
ভুলিয়া কাষ্ঠের উপর শুভ্রমূর্তি ধারণ করিতেছেন । তিনি সরান করেন না, 

বধের ন)1য় জলের দিকে যাইতেছেন। 

৬। যেরূপ অনংসাঁহনিক ছুই দল বন মৃধ্যে প্লথিজঞকে-রঞ্জার] 
বদ্ধ ক! করিয়! আকর্ষণ, করে ১), তদ্রপ মামার ছুই হস্ত দশ অঙ্গুলি প্রয়োগ- 
পূর্বক ঘজ সাষ্ঠ হইতে হইতে অগ্নি মন্থুন করিতেছে। ছে অগ্নি! তোমার নিত্বিত্ত 
এই নূতন স্তব রচন1 করিলীম। তোমার শুভ্রালোকবিসারী অবয়ব লইর] 
ভুমি যেন রথ যে(জনাপুর্র্বক এস্থানে আগমন কর । 

শ। ছেজ্ঞানবান্ অগ্নি! এই যজ্ঞীয় দ্রেব্য তৌম।কে দিল।ম, এই নম- 
হকার করিলাম, এই স্তব যেন সর্বদাই তোমার অন্তাধণের জন্য প্রয়োগ 

করিতে পারি । ছে অমি! আমাদিগের পুক্রপৌজ্রদিগকে রক্ষা কর; অনন্য* . 

মন] হইয়া আমীদিখের দেহ রক্ষা) কর । | | 

(১) বনমধ্যে দুর উল্লেখ । 
কপার 

৯৩৯৮ 



্ 
৭ অষ্টক) (অধ্যায় ।] খার্ধেদ সংক্িতী। [১০ মণ্ডল, ৫ ছুজ। 

& সুক্ত | 

ধষি ও দেবতী পূর্ববহ | 

১। এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের ন্যায় ধনের আধারশ্বরপ, ইনি 

ন|নারূপে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি আমাদিগের মনের অভিলাষ সকল্গ 

অবগত আঁছেন। ইনি প্রাঁতঃকাঁল ও পায়ংকাঁলের মিক্টবর্তী রাত্রিকালে 
দেখ! দেন। হে অগ্নি! মেঘের মধ্যে তোমীর যে বিচ্যাৎস্বরূপ স্থান 

আছে, তথায় গমন কর। 

২। যজ্ঞকর্তীর| আনৃতি দেচন্ন করিতে করিতে সকলে এক প্রকার 
নীলবস্ত্র প পরিধান পুরুরক ঘোটকী লাভ করিলেন । অগ্নি যঞ্ডের স্থানম্বব্ূপ, 

পণ্ডিতের সেই অগ্নি যত্তপূর্বক রাখিয়। থাঁকেন। অমির ভিন্ন নিগুঢ নাষ- 

সমুহ তাহার ভিন্ন হদয়ে ধারণ করেন | 

৩। ছুই অরণি যজ্জের অনলম্বনস্বরূগ, তাহাঁদিগের কার্য অতি 

আঁশ্তর্যয, তাঁহার! একত্র হইল এবং যথা সময়ে অগ্নিরপী বালককে জন্ম দাঁন 

করিয়! লালন পালন কগিল। স্থাবির, জঙ্গম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সেই 
অগ্নির যে সন্তান, আঁমর| ঘেন তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করি। 

৪। যে সকল প্রাচীন পুবোহিত ও যক্ঞকর্ত! ব্যক্তি ছিলেন, ধ1।হ131 
যজ্ঞের কারের প্রবর্তিকম্বূপ, অমি উত্তমরূপে উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার 
অন্ন কামনাঁতে অগ্নির েবখ আর্ত করিলেন । যে ছ্ুলোক ও ভূলোক 

তাঁবৎ বস্তুর আস্বাঁদনকারী, অগ্নি তাঁহারই মধ্যে বাঁস করেন, সেই 

অগ্নিকে যজ্ঞকর্তীরা স্ৃত ও মধুপুর্ণ খাদ্যদ্রব্য অর্পণপুর্ববক সংবদ্ধন! 

করিতেছেন। 

৫। অগ্নি মধু জানেন, তিনি মধুর অভিগাঁষী হইয়া তাহার স্থকীয় 

সপ্তসংখ্যক লোঁহিতবর্ণ শিখ আঁবিভূতি করিলেন অভিপ্রায় যে সকলে 
অনায়ানে আলোঁকসহব!রে চতুর্দিক দেখিতে পাঁয়। তিনি প্রথমে জম 

গ্রহণ করিয়। আকাশে দেই সমস্ত শিখখ প্রেরণ করিলেন, তিনি যেন লুষ্যের 

আলোক আবরণ করিতে পাঁরে, এরূপ ওজ্ফ্বল্য ইন্ছা পুর্ব্বক ধারণ করিলেন। 



৭ অইক, ৫ অধ্যায়।] খর্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৫ ভুক্ত | 

৬। পণ্ডিতের! সাঁত মর্যাদা, অর্থাৎ সীমা, অর্থাৎ, অকর্তুব্য কলম, 
নিরূপণ করিয়াছেন; যে কেহ তাহার একটাও করে সেই পাঁপী(3)। অগ্নি 

মনুষাকে পাঁপ হইতে কদ্ধ রাঁখেন, তিনি নিকটবর্তী মনুষ্যের ভবনে থাকেন, 

স্ুযুর্ধকিরণের বিচরণ মার্গে এবং জলের মধ্যেও থাকেন। 

৭। অগ্নিই অসৎও বটেন,. স২ও বটেন(২)। তিনি পরমধামে 
আছেন।_ তিনি, আকাশের উপরে স্ু্ধ্যূপে, জন্মিয়াছেন। অস্মিই আমা- 
দিগের অগগ্র জঙ্থিয়াছেন, তিনি যজ্ঞের ূর্ববত্র্ণ কালে অবস্থিত ছিলেন । 
তিনি বষও বটেন, গাঁ এীও বটেন, অর্থণঁৎ আ্ত্রীপুরুষ উভয়রূপী। 

1 (০) বাত .অকর্তব্য কণ্ম যথা, ক্রক্ষছত্যা, স্থরীপাঁন, চোর, গুরুপতীগমন, 
। পুনঃপুনঃ পাপাচরণ, পাপ করিয়া প্রকাশ না কর।। লায়ণ। কিন্তু সাঁয়ণের এই 
ব্যাখা! পৌরাণিক মত সঙ্গত, বৈদিক নছে। 

(২) এস্ফলে ত্যগ্ির পুর্বে জগতের ষে অপরিণত অবশ্থ। ছিল,..তাহ!কে 

অবশ বল। হইয়াছে । আরক্ৃপ্তির পরবর্তী অবস্থা সশ। শায়ণ ! 

১৪৬৪ 



৭ অইটক,৬ অধ্যায়। ] ক্প্েদ সংহিতা । [ ১৭ মণ্ডল, ৬ সৃত্। 

বু অধ্যায়। 
পপর 

৬ সুক্ত। 

অগ্নি দেবতা । ত্রিত খষি! 

১। এই সেই অশ্ব, যঙ্ছের সময় যাঁহাকে আ্তভব করিয়। তীছাঁর 

আশ্রয় পাওয়া যাক এবং নিজ গৃছে অশেষ প্রকার জ্লিরদ্ধি প্রাপ্ত হওয়| 

যায়; যিনি দীপ্ডিবিশিফট এবং হূর্য্যকিরণ অপেক্ষা! উজ্ত্বলতর আলোকে 

পরিচ্ছন্ন হইয়] সব্বরত্র বিচরণ করেন । 

২। যিনি দুর্ধর্ষ এবং যঙ্ছের অধিপতি এবহ দীপ্তিশীল, তিনি উজ্ভ্বল- 

কিরণমগ্ডলের দ্বার] প্রদীপ্ত হইতেছেন | যিনি নিজ মিত্রস্ববূপ যজমাঁন- 
দিগের প্রতি বন্ধুনোঠিত কার্য. ররিরাঁর .ডন্য উত্তম ঘোঁটকের ন্যায় 

অক্রিউ ভাবে অবসিতেছেন। 

৩। তিনি সব্প্রকাঁর দেবাঁরাঁধনার, প্রভু, ভিনি সর্বত্র বিচরণ করেন, 

প্রাতঃকাঁল হইতেই স্টাহার প্রতৃত্ব আরন্ত হয়, যজ্ঞকর্তীব্যক্কি সেই অঘ্নিতে 

মনোমত হোমের দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তাঁছ! হইলেই তাঁহার রথ বিপক্ষ" 

দিগের নিকট দুগ্ধর্ষ হয় । 

9। সেই জগ্নি নিজ বলে বলী হুইয় এবৎ অ্তবসমূহ .এঁহণ, করিতে 

করিতে দ্রুত গ্মনে দেবতাদ্িগের উদ্দেশে যাঁইতেছেন । তিনি স্তব 

করেন, হোম করেন, দ্েবতাঁদিশকে আহ্বান করেন, তিনিই প্রধান 

যক্ঞকর্তী; তিনি দ্রেবতাঁদিগের সহিত মিলিত হইয়া! তাহাদিগকে 

আনয়ন করিতেছেন। 

৫। সেই যে অগ্নি, খিনি ভোঁগ্যবস্তূ দান...ক্রেন, ইন্ডের ন্যায় দী্তি 

পান, তোমর! তাহাকে, নমস্কার ও স্তবের দ্বার! সংবদ্ধনাঁ কর। তিনি 

ধনের কর্তী, তিনি বিপক্ষপর্াভবকাঁরী দেবতাঁদিগকে আহ্বান করেন, 

তাহাকে মেধাবী ব্যক্তিগণ স্ততি বাকাদ্বার। আপা'কিত করেন । 
১৪০ ১ 



৭ আষ্টক,৬ অধ্যায়। ] খথেদ সংহিতা । [১ মণ্ডল, ৭ স্ৃক্ত। 

৩) ড্তগামী ঘোটিকের1 যেমন যুদ্ধে যাঁয়, তদ্রুপ অশেষ ধন সেই 
অগ্নির সহিত যাইয়| মিলিত হয়| হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্রের স্িত একত্র 

ই আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তোমার আশ্রয় প্রদান কর়। 

৭) হেজগ্নি! তুমি জম্মিবাঁমাত্র মহত্ব লাভ করিলে এবং স্থান গ্রহণ 
করিয়াই আহতিযোগা হইলে । অতএব তোমাকে দেখিয়াই দেবভাঁর! 

তৌমাঁর নিকটে আজিলেন ; উ।হাঁর! তোঁমাঁর সহিত মিলিত হইয়ণ সর্বাগ্রেই 
বন্ধিযু হইলেন । 

৭ মুক্ত | 

খষি ও দেবতা পুর্ববশ1। * 

১ হে অগ্নি! আকাঁশ ও. পৃথিবী হইতে কল্যাণ. আহরণপূর্ব্বক 

আমাদিগকে দাও । হে দেব! আঁমাদিগের যজ্ছের 'জন্য সর্বপ্রকার জবর 

আহরণ কর। হে সৌম্যমূর্তি! আমরা যেন তৌঁষার জ্ঞানে জ্ঞানবাঁন্ হই; 
হে দেব ! তোঁমাকে.যে এত বৃহৎ বৃহৎ স্তব অর্পণ করিতেছি, সেই কারণে 

আঁমদিশ্বকে রুক্ষ! কর। | 
২) গে অগ্নি! তোমার জন্য এই সমস্ত শব প্রস্তত হইয়াছে; তুমি 

যে সকল গাভী ও ঘোটক ও ধন দিয়াছ, তাঁহাঁরই জন্য তোমার গুণ কীত্রন 

করখ হইতেছে । হে সৌম্যমূর্তি! হে ধনস্বরূপ! যখন মনুষ্য তোমার নিকট 
ভোগ্যবস্ত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাঁর অনেক প্রকার স্ব আসিয়া! উপাস্থিত 

হয়। | 
৩) অগ্নিকে আমি পিতা! ও আত্মীয় জ্ঞান করি; অম্নিই ভ্রাতা; 

অমিই চিরকালের বন্ধু, যেমন আঁকাঁশস্থ শুভ্রবণ সুধ্যমগ্ডলকে লোঁকে 

আরাধনল। করে, তন্ধপ আমিন প্রকাণ্ড অগ্নির মূত্বিকেই সেবা করির়] থাঁকি । 
৪। হে অগ্নি! এই সকল স্তব সম্পন্ন হুইয়াছে, এই স্তব হইতেই 

আমর! সকল বন্ত পাইয়! থাকি। আমি সেই ব্যক্তি, যাহার ভবনে তুি 
নিত্য নিত্য দেধতাদিগকে আহ্বাঁন কর এবং রুক্ষ! কর । সেই আঁমি যেন 
যজওবান্ হই, যেন লোহিতবর্ণ ঘোটক ও পুর অন্ত পরীপ্ত হই, যেন উদ্দ্বল 
আলোকসম্পন্ন দিনে তোমার উপর ছোঁমের দ্রব্য অর্পণ করি। 

১৪৬২ 



অট্টক, ৬ জধ্যায়। খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৮ ভুক্ত 
পপ 

শত 5 স্পট 

€ | উজ্জ্লমূর্তিধারী পুষের1 অগ্নিকে আঁধাঁন করিলেন, প্রাচীন 
বন্ধুর ন্যাঁয় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা উচিত) তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, যছের 
সমাঁপনকর্তণ । মনুষ্যবর্গ বাঁছসঞ্ণালন পূর্বক সেই অগ্নিকে জন্ব দান 
করিলেন। তিনি রূপধাঁরী দেবতাঁদিগ্নকে আহ্বান করিবেন বলিয়া 
তাহাকে সংস্থাপন করা হইল। 

৬) হেদেব! দিবালোকবাসী দেবতাঁদিগকে তুমি নিজেই অচ্চল! 
কর। অপরিণতভমণ্ত নির্বোধ মনুষ্য তোঁমাঁর কি সাহায্য করিবে । যেরূপ 
তুমি সময়ে সময়ে দেবতাঁদিগকে অঙ্গন! কর, তদ্রপ হে সৌম্যঘূর্তি ! 
তোমার, আপনার উদ্দেশেও তুমি যজ্ঞ সম্পন্ন কর্ । 

৭) হে অগ্নি! আমাদিগের রক্ষাকর্ত! হও, আঁমাঁদিগের গাভীগণের 
রক্ষাকর্তা হও, আমাঁদিগের অন্তরের উৎপাদনকর্তা. এবং অন্নের সঞ্চয়কর্তা 
হও। হে পুজনীয়! হোম করিবার সাঁমও্রী সমন্ত আমাদিগকে দান 
কর, সাবধান হইয়া! আঁম1দিগের দ্বেহ রক্ষণ! কর। 

৮ সুত্ত। 

প্রথমে অগ্নি, পরে ইন্দ্র দেবত1। ত্রিশির1 খষি। 

১। প্রকাণ্ড পতাকা লইয়! অমি যাইতেছে । ব্ষের ন্যাঁ় শব্দ করি- 
তেছেন, শব্দে দ্ুলোক ও ভুলোক শব্দাঁয়মান। গগনের কি দুর, কি নিকট, 
সকল স্থাঁন ব্যাপিয়! ফেলিলেন। জলের ভাগারের নিকট, অর্থাৎ আকাশে, 
তিনি প্রকাণ্ড মূর্তিতে (অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন । 

২। অগ্নি অপ্পবয়স্ক বষের ন্যায় আঁমোঁদ করিলেন, দেখ তাহার 
শিখাই তাহার করুদ | বৎনটী দেখিতে নুক্, কত খেল! খেলিতেছে, শব 
করিতেছে । দেবাঁরাধনাঁর কালে কত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে এবং 
সর্বাগ্রে আঁপন1 হইডেই আপন ছাঁনে যাইতেছে । 

৩। ছ্যলোক-ও ভুলোক অগ্নির. পরত মভার তুল্য, তাহাদিগের 
মস্তকে ইনি আরোহণ অর্থাৎ শিখা বিস্তার করেন। এই ৰীরের অস্থির- 
মূর্ভীকে যজ্ে আঁধান কর! হইল। ইনি যখন চলিলেন, তখন যজজ স্থানের 
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৭ অই্টক,৬ অধ্যায়। | খখেদ সংহিত।. [১০ মণ্ডল, ৮ হভ | 

লোকেরা চতুর্দিগব্যাপী ইহাঁর দীপ্তিবিশিষ্ট মূর্তিসমূহের নিকটবত্বা 
হইল । 

৪ । হেধনস্বরূপ! প্রতি দ্রিন প্রভাতে তুমি অগ্রে আঁমিয়। থাঁক। 

রাত্রি ও দিনের সদ্ধিমময়ে তুমি দীপ্তিশালী হও। তুমি নিজ দেহ হুইতে 
সূর্ধ্যের ন্যায় তেজঃ উৎপাঁদনপুর্বক যজ্দের জন্য সপ্তস্থানে উপবেশন 

কর। 

৫) হে অগ্নি! তুমি মহত্যুন্ত যঙ্ছের চক্ষুস্বরূপ। যখন তুমি যজ্ঞের 
জন্য গমন কর, ততকাঁলে তুমি আবরণকাঁরী রক্ষাঁকর্তী হইয়! থাঁক। হে 
বুদ্ধিমান্ ! তি জলের পৌন্র(১। যাহার আহুতি গ্রহণ কর, তুমি তাঁহাঁর 
দুত হইয়! থক | 

৩। ছে অগ্নি! তুমি যে আকাশে নিযুৎ নামক ঘোঁটকের সহিত 
বায়ুর সঙ্গে মিলিত হও, তথায় তুমি যজ্ের নির্্বাহকর্তী এবং জলের 
প্রেরণকর্তী হইয়! থাঁক। তুমি অকাঁশের দিকে তোঁদার মস্তক উত্তোলন 
কর। ছে অগ্নি! সর্ধবস্ত প্রদানকারিণী শিখাঁস্বরূপ তোমার জিহ্বার 

উপর তুমি হোমের দ্রব্য বছন কর । 

৭। ত্রিত যজ্ঞ করিয়! এই প্রার্থন! করিলেন, ভীহার ইচ্ছা যে, যজ্ঞের 
মধ্যে পিতার ধ্যাঁন করিয়া নালা বিপদে রক্ষা পাঁন। তিনি প্রার্থনার অন্ু- 
রোধে পিতাঁমাতাঁর নিকটে উপযুক্ত বাঁকা বলিতে বলিতে যুদ্ধের অস্ত্ 
লইতে গেলেন। 

৮। আগের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতাঁর 

৬৪১৭ 

করিলেন। ত্বষ্টীর পুত্রের গ।ভী নমস্ত অপহরণ করিলেন । 

() জলের গুত্র মেঘ, মেঘের পুত্র বিদ্যুৎ, অর্থাৎ অগ্নি. লায়গ। 
(২) “ 10)9..0759-68050. . 895০0-:9500. (09009867),--110178 192%80756 

782485 5০], ৬ (1884), 0. 299. 

১৪৮০৪ 



৭ অষ্টক,৬ অধ্যায়।] খগখ্েদ সংহিভ1। [ ১০ মণ্ডল, ৯ সুক্ত | 

৯] শিষ্উপালনকর্ত। ইন্দ্র, অভিমানী ও জর্ধব্যপি ভেজোবিশিষ্ট 
ত্বষ্টাঁর পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাঁভীদিগকে আব্বা করিতে 

করিতে তুষার পুন্ত বিশ্বরূপের তিন মন্তক ছেদন করিলেন(৩)। 

৯ সু | 

জল দেবত।| শিন্দুদ্ধীপ খষি অথব। ত্রিশির] খষি | 

১। হে জল! তুমি শখের আঁধারম্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করিয়া 

দ্লাও। তুমি অতি চমত্কার রি দাঁন কর । 

২| হেজলগণ! তোমরা স্বেছময়ী জননীর ন্যাঁয়। তোমাদিগের 

যে রস অতি সুখকর, আমাদিগকে তাহার ভখগী কর্। 

৩। হে জলগণ! ষেপাপের ক্ষয়ের নিমিত্ব তোমর! প্রস্তুত আছ, 

সেই পাঁপক্ষয় কামনায় আমরা! তোঁমাদেগিকে মন্তকে নিক্ষেপ করি। 

তো'মর! অমাঁদিগের বংশ বদ্ধি কর । 

81 জলস্বরূপ দ্েবতাঁগণ অমাদিগের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান ককন, 

পানের উপযোগী হউন, মঙ্গল বিধাঁন ও অমঙ্গল নিবারণ ককন, আমা- 

দিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন। 

₹। অভিলবিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই জাছেন, মনুষ্যদিগকে 

ভাারাই বাঁস কারাইয়! থাকেন; সেই জলদিগকে আমি ওধধের জন্য 

প্রার্থন! করি । 

৩ । .সোঁম আঁমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ উষ্ধ আঁছে, 
এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আঁছেন। 

৭। হেজলগণ! আমার দেহরক্ষাকাঁরী গুঁষধধ পরিপু'ক্ট কর, যেন 

আমর বহকাল যা দেখিতে গাই। 
০ পপ পন জপ 

(৩) ইন্দ্রের ও ভরিতে ত্বষ্টার নহিত হিরি ছিল এবং ইঞ্জী ত্বষ্টীর পুত্র বিশ্ব- 
রূপকে হনন করেন, এরুপ একটা টৈদিক আখ্যান আছে, তাহা আমর) পূর্বেই 
বলিয়াছি, তাহার প্রারুত্তিক ৪ বুঝিতে পারি নাই । 
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ণআষ্টক,৬ অধায় |] খণ্বেদ সংহিতখ । [ ১০ মণ্ডল, ১০ ভক্ত | 

৮) হে জলগণ ! যাঁহ! কিছু ভুদ্ধত আমার আছে, অথব1 তে কোঁন 

হিংনণর কা্ধ্য করিয়াছি, কিংব] অভিসম্পাত করিয়াছি, অথব1 মিথ কথ! 
কহিয়াছি, সে সমস্ত অপসারিত কর। 

৯। আমি অদ্য জলে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার রল পাইয়াছি। 
হে অগ্নি! জলবিশিষ্ট হইয়| তুমি এস । আমাকে তেজোযুক্ত কর(১)। 

১০ সুক্তে । 

যম ও যমী দেবতা । এবং উহারাই খষি। 

১। (যমী_ও যম যমজ ভ্রাতৃভগ্রিনী, তন্মধ্যে যমী ঘমকে কহিতে- 

ছেন(১)]-_বিস্তীণ সমুদ্র মধ্যবর্তী এই দ্বীপে আসিয়! এই নির্জন প্রদেশে 

তোমার সহবাসের অন্য আঁমি অভিলাঁষিণী, কারণ গর্ভ বস্থ1 অবধি তুমি 

আমার সহচর । বিধাঁতী। মলে মনে চিন্ত! করিয়! রাখিয়াছেন, যে তোমার 

উরসে আমার গর্ভে আমাদিগের পিতার এক নুন্দর নপ্তা (নাতি) 

জন্মিবে। 

২। (মের উত্তর) তৌঁমার গর্ভসহচর তোমার সহিত এপ্রকার 

সম্পর্ক কাঁমনা করেন না! যেহেতু তুমি মহোঁদর। ভগিনী অগ্ুম্য]। 
আর এছ্থাঁন নির্জন নহে, যেহেতু সেই মহান অসুরের স্বর্ণ ধাঁরণকারী 

বীরপুক্রগণ পৃথিবীর সব্ভাগ দ্েখিতেছেন(২)। 

(১) ৬-৯ এই কয়েক খচু প্রথম মণ্ডলের ২৩ সৃক্ের ২০ হইতে ২৩ খাকের 
সহিত এক। 

(১) এই সৃক্ত'টা অতি প্রনিদ্ধ। ইহাতে ভন্নী যমী ভ্রাতা ধমকে আলিঙ্গন করিবার 
অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যম সেই পাঁপকার্য্ে অনম্মতি প্রকাঁশ করিতে- 

ছেন। এই নৃক্কের প্রকৃত. অর্থ বুঝিব1র্ জন্য পাঠক ১। ৩৫.। ৬-কের-যম...3 যুমী- 
সগ্বন্ধে পণৃঠ করিবেন । যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রুুত্রি; দিবা ও 
রত্রি বিভি্নই থাঁকে, ভাহাদিগের সঙ্গমন হয় ন1। এই প্রসিদ্ধ হৃক্তের মৌলিক 
অর্থ অমি এইরূপ বুঝিয়াছি। 

(২) অস্থুরের বীর পুক্রগ্ণণ বোধ হয় দেবগণ বা দেৰগণের চর, ৮ফখক দেখ। 
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পধজঅইক,৬ অধ্যায়।] খর্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১০ ভক্ত 

৩। ধযেমীর উক্কি)--যদ্দিচ কেবল মনুযোর পক্ষে এপ্রকার স্ংসর্গ 
নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতাঁর! এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপুরর্বক করিয়া থাঁকেন। 
অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তুমিও তদ্ধেপ ইচ্ছা! কর। তুমি 

পুত্র জঙ্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর ০ 
৪। (যমের উত্তর)--একার্ধ/ পুর্বে কখন আমরা করি নাই। আমর 

সত্যবাদী, কখন মিধ্য! কছি নাই । গন্বর্ব আমাদিগের পিতা, আর 

আঁপ্য। যোঁষ] আঁমা:দগের উভয়ের মীতা(৩); লুতরাঁং আমাদিগের উভ- 

পের অতি নিকট সম্পর্ক। 

৫| (ষশীর উক্তি)_ নির্্মাণকর্ত! ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দ্েব- 

ত্বষ্ট1(6), আম।দ্রিগকে গর্ভীবস্থ্ণাতেই বিবাহিত ্ত্রীপুৰ্ষবং করিয়াছেন। 

তাহার অভিপ্রায় অন্যথ। করিতে কাহারে! সাধ্য নাই। আম্ণদিগের এই 

সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাঁশ উভয়েই জাঁনেন। 

৬। এই প্রথম দ্রিন কে জানে? কে ব1 দেখিয়ছে? কেই ব প্রকাশ 

করিয়াছে £ মিত্র ও বরণের আঁবাসভূত এই বিশ্বজগৎ অতি শ্রকাগড। 

অতএব হে আঁহন(৫) ! তুমি নরদিগকে ইহার কি বল !। 

(৩) শীয়ণ গন্ধর্ব অর্থে বিবশ্বীনূ বা) ু র্ধ্য এবং আঁপ7া যোষ) অর্থে সরপুযু ব1 
জুর্য্যপত়্ী উষ) কবিয়বছেন। [0 2, 10. 4 0 689 09200109075 10 91558586, 

05 508178 00৮ ঞজম্যেছ। 10 80907087509 7101) 98781)9, 0000217 010910106 টিতো 

[9019380701৮ 00011605196867966 % 17277%0206 (1892), 5০1, 11, 

19. 529, 0০০69. 

(8) সবলে “জনিত কক দেবঃ তৃষ্টী সবিতা বিশ্বরূপ, আছে। সায়ণ 

« সবিত1”শব বি৬শব্য করিয়। জনিত ও তৃষ্ট। ও বিশ্বপ্ূপ শব্কে তাহার বিশেষণ 

শব করিয়াছেন । কিন্ত ত্বষ্টাই বোধ হয় বিশেষ্য, সবিত। প্রভৃতি শবগুলি বৌধ 

ছয় বিশেষণ । 1006 05119. গুদ 8817007, 00০ 0198৮ (0)০ 15169, 189 817%7091 

০1 8৪1] 1005-718%- ণ্ত 87169 13.7105 18692) 02৮ 80629 010. 799101068 €0 

[78,31)08 995169 ড13720708, (১৩ £800)67 01 98005 ০৫ 006 0:9860: 0) £909781 

10 0019 90197 01587806900? 381687৮1495 84%0197 

(৫) এই শবের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেছ আঁঞ্ছে । লাঁয়ণ এই ৬ ধকৃটী যমীর উদ্ভি 

করিয়াছেন | সুতর1ং, “অশৃহন$” হমের বিশেষণঃ করিয়খছেন | 1101 এই খাকৃ 

ঘ্মীর উক্তি করিয়া “ আহনঃ” অর্থে “01! ভা 8০০০০ দ০:087.1” করিয়াছেন । 

১৪০৭ 



৭ আষ্টক,৬ অধ্যায়।] খপ্বেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১০ স্ৃতচ | 

৭। তুমি যম, আমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, 

এস এক স্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত়্ী যেমন পর্তির নিকট, তদ্দ্রপী 
আমি তোমার নিকট নিজ দ্রেহ উদ্ঘ/টন করিয়া দ্রিই। রথ ধারণকাঁরী 

চক্রদয়ের ন্যায় এস, আমরা এক কার্য প্রন্ত্ত হই। 
৮1 (যমের উত্তর)--এই যে সকল দেবতাঁদিগের গগুচর, ইহাদের 

সর্ব্বত্র গতিবিধি, ইহার] চক্ষুঃ নিমীলন করে না। হে ব্যথাদায়িনী(৬) যাও, 
শীব্র অন্যের নিকট গমন কর; রথ ধাঁরণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় তাহার 

সহিত এক কার্য কর । 

৯1 কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ছের ভাঁগ যেন যমকে দাঁন কর1 হয়, 

সুর্য্যের তেজঃ যেন পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। ছ্যুলোঁক ও ভূলোক 
স্্রীপুকষবত যমের আঁত্বীয়। যমী যাইয়! ঘমের ভ্রাঁঙ1 ভিন্ন অন্য পুকষের 

আশ্রয় ককক(৭)। 

১০। ভবিষ্যতে এমন যুগ হইবে, যখন ভ্রাতা! ভমীতে সহ্বাঁদু 
করিবে । হেসুন্দরি! আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। তিনি 

যখন রেতঃ দেক করিবেন, তখন তীহাঁকে বাভগ্বার! আলিঙ্গন কর। 

১১। (যমীর উক্তি)--সে কিসের ভ্রারতী, যদি সে সত্বেও ভগিনী 
অনাথ| হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগনী সত্বেও ভাতার দুঃখ দুর 

নাহয়? আমি অভিপঁষে মূছিতি! হইয়া! এত করিয়! বলতেছি; তোঁম।র 
শরীরে আমাঁর শরীরে মিলাইয়। দাও । 

১২। (যমের উত্তর)--তোঁমীর শরীরের সহিত আমর শরীর মিল. 
ইতে ইচ্ছণ নাই। ভিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাহাকে পাপী কহে। 
আমি ভিন্ন অন্য পুকষের সহিত আমোদ আহ্বাঁদের চে দেখ । হে 
স্তন্দেরি! তোঁমাঁর ভ্রাঁতাঁর তাঁদৃশ অভিলাষ নাই । 

১৩। (ঘমির উক্তি) হাঁয়! যম! তুশি নিতান্ত দুর্বল পুঁকষ দেখি- 

তেছি! এ তোঁমাঁর কি প্রকার মন,কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝিতে 

(৬) এখানেও “ অহনঃ ” শব আছে। 
(৭) 1৫91: এই খক্ মীর উক্তি করিয়াছেশ। 

১৪০৮ 



৭অষই্টক,৬ অধ্যায় |] খখ্েদ সহ কিত1। [ ১০ মণ্ডল, ১১ তত! 

পাঁরিতেছি নণ, যেরূপ রজ্ভু ঘোঁটককে বেন করে, কিন্বী যরূপ লতা বৃক্ষকে 

আলিজন করে, তন্রপ অন্য. নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিজ্ন করে, 
অথচ আমাকে তুমি.রিমুখ ! 

১৪ (মের উত্বর)_-হে যমি ! তুমিও অন্য পুঁকষকেই উত্তমরূপে 
আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বক্ষকে, তদ্রপ অন্য পুরুষই তোঁমাঁকে 

আলিঙ্গন ককক। তাহাঁরি তুমি মন হরণ কর, সেও তোমাঁর মনোহরণ 

ককক। তহারই তুমি সহবাসের ব্যবস্থ! স্থির কর, তাহাঁতেই মন্গল হইবে। 

১১ সুক্ত। 

অগ্নি দেবভী | হবিদ্ধান খষি। 

১। সেই মহত্বযুক্ দুদ্ধর্ষ অগ্নি বষ্টিবর্পণের মূলীভূত, তিনি উদ্দল 

আঁকাশ হইতে আশ্চর্য দোহন প্রক্রিয়াদ্বারা জল দোঁহন করিলেন। 

যেরূপ বৰণ, তন্রপ ডিনিও নিজ জ্ঞানে সর্বজ্ঞ হইয়| অ্ঁছেন। তিনি যজ্ঞের 

মূল, প্রীর্থন| করি যে, যজ্জের উপযুক্ত সব্বসময়েই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন কৰুন। 

ই) গান্ধব্বী ও অপ্য! যোঁষণ1(১) জ্ভব করিতেছেন । নদযেস্তব 

করিতেছে, তাহাতে আঁমার মনঃ সহযোঁগ হউক। অব্রিতিদেবী আম।দ্িগকে 
তাঁবৎ অভিলবিত ফলের মধ্যে লইয়! চলুন । আমাঁদিগের জে, ভ্রাতি! 
সর্বাগ্রে স্তব করিতেছেন(২) | 

৩। যেই মাত্র গগনবিহারিণী, শব্দাঁয়মাঁন!, কল্যাণমূর্তি চিরপরিচিত1 

উধাদেবী মনুষ্যকে দেখ! দিলেন, তখনই বজ্ছের জন্য অগ্সিকে উৎপাদন 

কর হুইল; যাঁহাঁর$ যঙ্ছের অভিনাঁধী, এই অগ্নি তাহাদিগের প্রতিই 
প্রীতিয্ুক্ত; ইনি দেবতাদ্িগ্কে আহবান করেন। 

৪। শ্যেনপক্ষা অগ্নিকর্তৃক প্রেরিত হইয়! যজ্জে সেই দ্রবমূত্তি সর্ব্ব- 

ব্যাপী সর্বজ্ঞ সোঁমকে গাঁলিয়া দেন। যখন আঁধ্য মনুষ্যগণ সৌম্যমৃত্তি ও 

(১) অপ্যা যোঁষণ। অর্থে উ্1! | পর্বের স্ৃক্তের ৪ ধকের টাক। দেখ | গন্ধ 
মর্থে হদি সুর্য হয়, তবে গন্ধব্বী অর্থেও হুধ্যপত্ী উদ্। 

(২) সায়ণ ভিনরূপ ব্যাখ7। দিয়াছেন। 



৭ অইক,৬ অধ্যায় ।] খগখেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১১ ভুক্ত । 

দেবতাঁদিগের আহবানকারী অগ্নিকে বেন করিয়া! অবস্থিত হয়েন, তখন 
স্তব উঠিতে থাঁকে। 

৫। হে অগ্নি! যেরূপ যাস পশুর পক্ষে, তজ্ধপ তুমি সর্যদাঁই 
আমাদিগের পক্ষে প্রিয় । মনুষ্যের আহুতি প্রাপ্ত হইয়] তুমি উত্তমরূপে 
যজ্ঞ সম্পন্ন কর। মেধাবী ব্যক্তির স্ততিবাক্য গ্রহণ পূর্বক এবং হোমের 
দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়। তুমি বিস্তর দেবতা লইয়! এম। 

৬) হেঅগ্নি! তোমার শিখাঁকে তোমার মাতাপিতাস্বরূপ দ্যাবা- 
পৃথিবীর দিকে প্রেরণ কর। যেরূপ জীর্ণকাঁরী সুর্ধ্য আপনার আলে'ক 
স্্যুলোক ও ভূলোঁকে ভাগ কিয়! দেন। যজ্ঞাভিলাধী দেবতাদিগের 
উদ্দেশে ঘজ্ঞকর্তী যজ্ঞ করিতে উদ্যত, তিনি মনের সহিত ব্যগ্র হইয়া” 
ছেন। অস্মি স্তব স্ফূর্তি করিয়! দিতেছেন। প্রধান পুরোহিত উত্বনরূপে 

কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন এবৎ স্তব বাঁড়াইয়। দিতে- 

ছেন। ব্রক্ষ! নামক বুদ্ধিমান্ পুরোহিত মনে মনে আশঙ্কা করিতেছেন, 
পাছে কোন দোষ ঘটে । 

৭। হে বলের পুত্র অগ্নি! যেব্যক্তি তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, 

তাঁহ।র যশ সব্ব।তিশাঁয়ী। €দে অন্ন বিতরণ করে, ঘোঁটক্গণ তাহাকে বহন 

করে, তাহার মূর্তি উজদ্ল ও বলিষ্ঠ, মে দিন দিন অধিক সুখী হয়। 

৮) হে পুজনীয় অগ্নি! যখন আমর! এই সমন্ত পুঞ্জ পুঞ্জ স্ব 
দেবতাঁদ্িগের যজ্ঞ উদ্দেশে উচ্চারণ করি, সেই সময়ে রমণীয় বস্তু সকল 
আমাদিগকে দিও। হে বজ্ঞীয়দ্রব্য গ্রহণকারী! আঁমর। যেন ইহ] হইতে 
ধনের অংশ প্রাপ্ত হই। 

৯| আঁমাদিগের গৃহে সর্বদেবতাঁর উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হইতেছে, 

ইহাতে, হে অগ্নি! তুমি জযাদিগের কথ] শ্রবণ করিও। অমৃতক্ষরণ 
করে, এতাঁদৃশ রথ যোজন! কর। ৫৭বতাঁদিগের জনকজননী দ্যাবা- 
পৃথিবীকে আমাঁদিগের নিকট লইয়! এস, তুমি এই স্থানেই খাঁক। দেবতা - 

দিংগর নিকট হইতে তুমি অপসূত হইও না । 

৯৪১৭ 



৭অইক,৬ অধ্যায়। ] শরণ্েদ সংহিতখ। [ ১০ মওল, ১২ ছুজ । 

১২ সুক্ত। 

অগ্নিদেবতা | হবির্ধান খবি। 

১। চ্যুলোক ও ভুলোঁক হহাঁরা যজ্ঞের সময় সর্বপ্রথম অগ্নিকে 
আহ্বাঁন ককন, তাহাদের মেই আহ্বান সত্য হউক। তখন আম্মি যজ্ঞের 
জন্য মনুষ্যদিগকে প্রেরণ করিয়া আপন শিখ! ধারণপূর্ব্বক দেবতাদিখের 
আহ্বানের জন্য উপবেশন কৰকন। 

২। হে অগ্নি! তুমি নিজে দ্রেব, অন্যান্য দেবতাঁদিগের নিকট গমন- 

পুর্র্বক আঁমাঁদিগের যজ্ঞ ও ছোঁমের দ্রব্য বহন করিয়া! লইয়| বাও | তুমি 
শ্রেষ্ঠ, তুমি বিজ্ঞ; ধূমই তোমার পতাক1) তুমি প্রজ্বলিত হইয়া সরল 
শিখ] ধারণ কর; তুমি হোত! ও নিত্য বাঁক্যপ্রয়োগসহকারে যজ্ঞ করিতে 

তোমার তুল্য কেহ নাই। 

৩। অগ্নিদেব আঁপন1 হইতে যে জল উপার্জন_করেম, তাঁহাঁতে 
উদ্ভিজ্জঞগণ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে পাঁলন করে। পরে সমস্ত দেবগণ 
তোমার সেই জল বিতরণের বিষয় গাঁন করেন। তোমার শুভ্রবর্ণ শিখা 
ত্বর্গের ঘুতন্বরূপ রৃফিবারি দোঁহন করে। 

৪। হে অগ্ষি! আঁমাদিগের যজ্ঞকার্ধয সম্পন্ন কর। হে দ্যাঁবা- 

পৃথিবী! আমি তোঁমাঁদিগকে স্তব করি | হে মৃততুল্য বৃষ্টি বর্ষণকারী ! 
আমার স্তর শ্রবণ কর। যখন ভ্তবকর্তীর| যজ্ঞের সময় স্তব করিলেন, হে 
জনকজননী ! তখন মধুতুল্য জল বর্ষণ করিয়! আমাদিগের মালিন্য অপ- 
লয়ন করু। 

&1। অগি কি তবে আমাঁদিগের হোঁম গ্রহণ করিয়াছেম? আমর! 
কি তাহার উপযুক্ত পৃভ1 করিতে পারিয়াছি? কেই ৭1 তাহ! জানে ? বন্ধুকে 
আহ্বান করিলে তিনি যেমন আসেন, তদ্জপ অগ্নি আসিতে পারেন। 
আঁধাদিগের এই সুতিবাক্য দেবতাদিগের নিকট গমন ককক। আর 

বাহ! কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহাঁও দেবতাঁদিগের নিকট গমন 
ককক। 

১৪১১ 



৭অইক, ৬ অধ্যায়। ] খণ্বেদ সংহিতা। [১০ মণ্ডল, ১৩ সুত্র | 

৬। এক্ষণে অমৃতের আঁহতি ছুঃমাঁধ্য, কাঁরণ একবংশীয়! ও ভিন্ন 
রূপধারিণী দ্রেবত1 রহিয়াছেন । ছে মহান্ আগ্নি! যে. ব্যক্তি যমের 

তি 

প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, সাবধাঁনতাঁসহকারে তাহাকে রক্ষা কর(১) | 

৭) €নই অগ্নি উপস্থিত থাঁকিলেই যজ্ছে দেবতাদিগের আমোদ হয়, 

এই নিমিত্ত অগ্নিকে যজ্ঞকর্তাব্যক্তির গৃহে স্থাপনা! কর! হুয়। দেবত'র 

সর্যের আলোক সঞ্চম করিয়। রাঁখিয়াছেন এবং চক্দ্রেতে ব্রাত্রি মত্ত অঞ্চর 

করিয়] রাখিয়াঁছেন ৷ তাহার! নিরন্তর দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়] থাকে । 

৮। হে নিগুঢ় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি উপস্থিত থাঁকিলে দেবতার! নিজ 

কার্ধয লম্পাদন করেন, ভাহার বিষয় আমর] অবগত নহি । এই যজ্ঞ 

মিত্র ও অদিতি ও দবিতাঁদেব যেন আমাদিগকে বকণদেবের নিকট নির- 

পরাধী বলিয়| জ।নাইয়। দেন। 

৯। আমাদিগেও গৃহে সর্বদেবতাঁর উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হইতেছে, 
ইহাতে হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের কথ! অবণ কর । অমৃত ক্ষরণ করে, 
এতাঁদৃশ রথ যোজন! কর। দেবতাঁদিগের জনক্ননী দ্যাবাঁপৃখিবীকে 
আমাদিগের নিকট লইর়1 আঁইস। তুমি এই স্থানেই থাঁক, দেবতাঁদিগের 

নিকট হইতে অপত্যত হইও ন10)। 

১৩ স্ুক্ত। 

হবির্ধীন নামক শকটদ্বর ইহার দেবতখ, অর্থ বর্ণনীয় বিষয় | বিবন্বত খষি। 

১। স্থে শকটদ্বয়! আমি প্রাচীনমন্ত্র উচ্চারণপুর্ধক হোমের দ্রব্য 
অবরোঁপণ করিয়। তোমাদিগকে যোজন করিতেছি । আমার স্ভতিগাক্য 

পণ্ডিত ব্যক্তির আহুতির ন্যায় দেবতা দিগের নিকট গমন ককক | যেল 
যে সকল অযৃতের পুক্ত্র অর্থাৎ দ্রেবগণ দিব্যধাঁমে অধিষ্ঠান করিতেছেন, 
ত'ছার। সকলে শ্রবণ ককন। 

(১) লায়শ এই খক্ব্যাখ্য। করনে নাই, ইহার অর্থ অপরিক্ষাঁর। 
(২) পূর্বের সৃত্তের শেষ খকের দহিত এই খকু একই । 

১৪১২ 



৭ অইক,৬ অধ্যায়।] খর্থেদ সংহিতা | [১০ মণ্ডল, ১৪ শু । 

পাশ শেপ শপ পপ্পপীশন পল জপ শত শশী শত শশশি তস্প ৩ স্পা শা স্মরণে সপ সা চি রস * ৮০ ক টি 

২। ষৎকাঁলে তোঁমারা যমক সন্তানের ন্যাঁয় গমন কর, তখন দ্বেবপূজা- 

কাঁরী মনুষ্যগণ তৌঁমাদিগের উপর ছেমের দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া আরোঁপণ 
করে। তোমরা নিজ স্ঠনে যাঁইয়! অবস্থিতি কর | আমাদ্রিগের সোমের 
জনা উত্তম স্থান এহ্ণ কর। 

৩। যজ্ছের যে পঞ্চ উপকরণ আছে, (অর্থাৎ ধান! ও সোম ও পশু 
ও পুরোডাশ ও ঘূত), তাঁহ! আঁনি যথাঁযোগ্নযবূপে বিনিয়োগ করিতেছি । 

যথ! নিয়মে চারি প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করিতেছি। ওক্কার উচ্গারণপুর্বক 

উপস্থিত কাঁ্য্য সম্পন্ন কঠিতেছি। যজ্ছের নাতি স্বরূপ যে বেদী, তথাঁয় 
আমি শোধন কার্ধা সমাধা করিতেছি। 

8 | দ্রেবদিশের মধ্যে কাঁহাকে মৃত্যু সদনে পাঁঠাঁন যায়? প্রজা- 
দিগের মধ্যে কাহাঁকে অমৃতের নায় কর! যাঁয়? যজ্ঞকর্তারা মন্্রপুত 
যদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাঁছাঁতে যম আঁমাদিগের প্রিয় এই শরীর পরিহার 
করেন, অর্থাৎ ধংস করেন ন1। 

৫। স্তোঁতৃবর্গ পরিবেষ্টিত সোমদেবের উদ্দেশে সগুছন্দ নক 
পিত হইতেছে। সে।ম পিতান্বরূপ, তাহার পুভ্রস্বরূপ পুরোঁহিতগণণ্ 
স্ব আরন্ত করিয়।ছেন। ছুই খানি শব্ট দেবত1 ও মনুষ্যদিগের জন্য 

দীপ্তি পাইতেছে, ছুই খাঁনি শকট ই কার্ধ্য করিতেছে এবং পেবত| ও মনা 
দিগের পুষ্টি নাধন করিতেছে। 

১৪ সুক্ত। 

পিভৃলোক ও বম প্রততি দেবত1। যমখষি। 

১। ছে অন্তঃকরণ! তুমি ব্বশ্থানের পুত্র ধমকে হোমের দ্রব্য দিয় 
দেবা কর। তিনি সৎকন্মান্থিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়] যান, 

তিনি অনেকের পথ পরিস্কার করি দেন, তাহ।র নিকটই সকল লোঁকে 

গমন করে(১)। 

৮ 

(১) স্মন্ড.খথেদ সংহিতণর মধ্যে ৰোঁধ হয়, এই দুক্ত অপেক্ষ ক্ষ জাতব] সুক্ু 
আর. একটা নাই । পর.কালের, হুখ বনবস্ধে ইতিপুর্ধে জম! স্থানে স্থানে উল্লেখ 



পজষ্টক,৬ অধ্যায় |] খখেদ সংহিতা [ ১০ মণ্ডল, ১৪ শুভ 

২। আমর! কোনৃ পথে যাইব, তাহ যমুই প্রথমে. দেখাইযং দেত। 
সেই পথ আর বিন হইবে ন|। যেপথে আমাদিগের পুর্রবপুকষের] 

শিয়াছেন, লকল জীবই নিজনিজ কর্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন । 

৩। মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নাঁমক পিতৃলোঁকদিগের সাহায্যে ক্টি 
প্রাপ্ত হুয়েন, যম অঙ্গিরাদিগের সাহীয্যে এবং ব্লহস্পতি খক মামক 

ব্যক্তিদের সাঁহাঁষ্যে) ৷ যাহারা দেবভাদ্দিগকে সংব্্ন|! করে এব যাঁহা- 
দিগকে দেবতার! সংবর্ধান1! করেন, সকলেই বৃদ্ধি এাপ্ত হয়েন, কেহ স্বাহা- 
ঘ্বার! আনন্দিত হয়েন, কেহব! শ্বধাদ্বার|। 

৪। হেযম! এই আরব যজ্ঞে আঁসিয়! উপবেশন কর, তুমি এই যজ্ঞ 
জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরালামক পিড়লোকদিগকে লইয়া আইস। 
তোমার উদ্দেশে কবিদিশের মুখোঁচ্গারিত মন্ত্র সকল চলিতে থাকুক। হে 
রাজ! এই হোমের দ্রব্য গ্রহণপুব্বক আমোদ কর । 

৫1 হছে যম! নালা মুর্তিধ।রী জঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোঁক্তা পিভৃ- 

লোঁকদিশের সহিত এস, এই স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিৰ- 
স্ব ভীহাঁকে আহ্বাঁন করিতেছি। এই যজ্ঞে কুশের উপর আঁসিয়। উপ- 

বেশন কর । 

৬) অঙ্গির1 নামক, অথর্বন নামক এবং ভূগু নামক, আঁমাঁদিগের 
পিভৃলোৌকগণ এই মীত্র আসিয়াঁছেন, তাহারা সোমরস পাইবাঁর অধিকারী, 

পাইয়াছি, নবম মণ্ডলের সর্বশেষ সজের পূর্বের স্ৃক্তে একটা বর্ণনণও পাঁইয়াছি। 
এই স্ুক্তে সেই পরকাঁপিক সুখের বর্ণনা জআাঁছে, নেই সুখবিধাঁনকর্ত! হমের কথ 
আছে, অস্ত্যেপ্রিক্রিয়ণর উচ্চার্ধ মন্ত্র গুলিও আছে । 

যমের কথ? পুর্বমণ্ডলনমূছে আমর কদাঁচ পাইয়াছি। এই দশম মণ্ডলে 
উহার কথ) এবং পরকালের কথ] লর্বদাই পাওয়] যায় | বোধ হয় খথেদের 
রচমণ কাঁলের প্রথম অংশে পরকাল বিশ্বাল তত দৃ়ভূত হয় নাই, ক্রমে ফ্রেপ, লে 
বিশ্বাস দূরীভূত হইল, লেইকপ উপাঁসনীয় প্রকাশ হইতে লাগল । 

আমর] পূর্বেই বলিয়াছি খথেদের যম পৌরাণিক যম নহে, খতেদের যম পুণ)- 
কর্টের পুরক্ষারবিধাত।। তবে ভার ছইটী খিক. রে প্রতি পাওয়া 
হখয়। রি 

আমর! আরও বলিয়াছি, ফেহমের আদি অর্থ সুর্য, বঝ দিবস। কুর্ধ্রূপ ঘম 
কিরূপে ন্বর্মহুখবিধাত| যম হইলেনঃ তাহা পাঠক ১। ৩৫৬ খকের টীকার 
দেখিবেন | 
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৭ জষ্টক, ৬ অধ্যায় ] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১৪ হুক 

সেই যজ্ভোক্তা পিতুলোকগণ.যেন.. আমাদিগের শুভানুধ্যান করেন; যেন 
আমর! তাহাদিগের শ্রীসন্নতা লাভ করিয়! কল্যাণভাগী হই(২)। 

৭। (বজ্ঞবর্তাব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে সম্বোধন করিয়া! এই উক্রি)__ 
আমাদিগের পুর্র্বপুকষের যে পথ দিয়, যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ 

দিয়! সেই স্থানে যাও। €সই যে ছুই রাঁজ] যম আর বকণ, বহার] স্রধ প্রাপ্ত 
হইয়! আমোদ করিতেছেন, সঁহাদিগকে যাইয়া! দর্শন কর। 

৮। দেই চমৎকার স্বর্থধামে পিতুলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হত, বমের 
সহিত ও.তোঁশাঁর ধর্ম্ণানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাঁপপরি- 
ত্যাগপুর্ববক অস্ত (নামক গৃহে) এবেশ কর(৩) এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর। 

৯। (শ্মশানে দাহ কালে উক্তি) (হে ভূত প্রেতগণ)! দুর হও, 
চলিয়] যাঁও, সরিয়! যাও, সরির। যাঁও, পিতৃলোকের। তাহার জন্য 
এই স্থান প্রস্তত করিয়।ছেন। এই স্থান দ্দিবাদ্ার1, জলঘাঁর়। ও আলেক- 
ঘার| শোভিত); যম এই স্থান মৃতব্যক্তিকে দিয়! থাঁকেন। 

১০। (য্মদ্বারবত্তী, ছুই কুক্কুরের বিষিয়ে উক্তি) হে মৃত! এই যে 
দুই কুক্কুরঃ যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র ; ইহাপিগের লিকট 
দির] শীত্বে চলিয়! যাঁও। তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিভৃলোক যমের সহিত 
নর্বদ] আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয় তাঁহা- 
দিগের নিকট গমন কর(8)। 

১১। হেযম্! তোমার প্রহ্রীম্বরূপ যে ছুই কুক্কুর আছে, যাঁহাঁ- 
দিশের চারি চারি চক্ষুঃ, যাঁছার1 পথ রক্ষা! করে এবং য1হদিগের দৃর্টিপথে 

(২) ৩ হইতে ও খকে প্রকাঁশ হইতেছে, যে পুন্যাত্ব। পুর্বপু ররুগণ্ দেব- 
দিখের সহিত স্বর্গবাঁল করেন এবং দেবদিশের সহিত বজ্ঞের ভাগী, এরূপ বিশ্বাদ 
খাথেদ থেদ রচনাকাল ল গ্রচাঁলত ছিল। 

(৩) “16959 611 60979, 0067) 7660 000009১৪110 0909 2 20100.+--1494 

1621167. 

“00692 চা) 1007009, 185170080০0, 8881 811 370097:906100--720/15 (এও 
0 

“ গু ম০স1706 0081] 17000971906 22810 £০ ৮০ 005 0০০০৩-,-৫%7, 

(8) ৭ হইতে ১০ খকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যেখ্থেদর. হম পরকালের 
সুখের বিধাত1। তথাপি বমের কুকুর মনুয্যের ভঞ্জের পন্দার্থ তাহ ১০ হইতে ১২ 
খকে প্রকাশ । 
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৭ অষই্টক, ৬ অধ্যায়।] খণ্েদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ১৪ ভুক্ত | 

পপি 
সপপসসস্প থ. স ম শ্পিপা এত জ ্পী্ি শা শিপ আদা পপ শট স্পা শশী শপ ন ৮ ০কিশিশি পপি তত পা শশা শী জপ শপ সপ শা জি 

সকল মনুষ্কেই পতিত মি হয়). তাঁহাদিগের কোপ. হইতে এই. মৃত- 
বক্তিকে রক্ষা কর। ছেরাজা! ইহাকে কল।ণভাগী ও নীরোগী কর । 

১২। নেই. যে ছুই, যমদূত, যাঁহাঁদিগের বহৎ বৃহৎ নাসিক, যার! 
শীত্রে তৃপ্ত হয়ন[(৫) এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ যাইব থাঁকে, 

ত্র! বেন আমাদিগকে অন্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল এরদু।ন.কুরে। যেল 
আম্র! দুর্ধে্ দর্শন. পাই! 

১৩) যমের জন্য সোনম প্রস্তুত কর; যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম 

কর। এই যে যজ্, অগ্নি যাহার দত হইতেছেন এবং যাঁকে নানা 
সঙ্জায় সুশোভিত কর! হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই যাইয়! থাঁকে। 

১৪) বমের সেব1 কর, ঘৃতযুক্ত হোঁমের দ্রব্য হার জন্য হোঁম কর ।- 
দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন বনুকাঁল বাচিয়! থাঁকিবার জন্য আমাঁদি- 
গকে দীর্ঘপরমায়ু প্রদান করেন । 

১৫) যমরাজাঁর উদ্দেশে অতি মিউ হোমের দ্রব্য হোঁম.কর। যে 
সকল পুর্ধবকাঁলের খধি আমাদিগের আগ্রে জম্ম গ্রহণ করিয়! ধর্মের পথ. 
দেখাই দিগ্নাছেন, তাহাদিগকে নমস্কার করি । 

১৬। যম ত্রিকগ্রক ন!মক যজ্ঞ পাঁইয়! থাকেন, তিনি ছয় স্থাানে(৬) 
এবং এক বহুত জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্ট প্ গায়ত্রী প্রতি. মকল 
ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয় । . 

(৫) “মুলে অস্মুভৃপো ”" আছে। “708809019৮7 কিন্তু সায়ণ অর্থ 

করিয়াছেন “যখহার| প্রণীণ (অনু) ভক্ষণ করিয়ণ তৃপ্ত হয়।” 
(৬ লায়ণ কছেন ছয়ন্বানে যথণ, হ্যলোক, ভূলোঁক, জল, উতদ্ভিজ্জ, উর্ক ও 

ছনৃতা। 
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৭অষ্টক,৬ জাধ্যায়।] . 'খথেদ সংহিতা । [ ১৪ মণ্ডল, ১৫ সুজ। 

পিতৃলোঁক দেবত1(১)। শঙ্থব ধবে। 

১। অধম, উত্তম ও মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃঙ্গোঁকগণ আমাদিগের প্রতি 
অনুগ্রহ্যুক্ত হইয়! ছোমের দ্রব্য. গ্রহণ করুন। বাহার িৎসাধর্মমাবিহীন 
হইয়! আঁমাদিগের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাঁথিয়! আমাদিগের এাণরক্ষা 

করিতে আসিয়াছেন, তীহারখযজ্ঞের সময় আঁম(দিগকে রক্ষা ককন। 

২) যেসকল পিতৃলোক অগ্রে কিংব! পশ্চাৎগত হইয়াছেন, যাহার! 
পৃথিবীলোকে আছেন, অথবা বীহাঁর1 ভাগ্যবান লোকদ্রিগের(২) মধ্যে 
আছেন, তীহাদিগের সকলকে অন্য এই লমস্কীর করিলাম । 

৩। পিভৃলোঁকগণ বিলক্ষণ পরিচিত, আনি তাছাদিগকে পা ইয়াছি, 
এই যজ্ঞের স্ুলম্পাদনেঠ উপায়ও অমি পাইয়াছি। যে সকল পিভৃলোক 
কুশে উপবেশন করিয়! হবে;র সহিত সোঁমরস গ্রহণ করেন, ভীহারা সকলে 
আসিয়াছেন ) 

৪) হেকুশে উপবেশনকারী পিতৃলোকগণ ! এক্ষণে আমাদিগকে 
আশ্রয় দাও। তোমাদের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি, ভে!থ কর। 
এক্ষণে এস, আমাদিগকে রক্ষ/! কর ও আঁমাদিগের সর্ববশ্রে্ঠ মঙ্গল বিধান 
কর। আর্মাদিগকে কল্যাণভাগী, অকল্যাঁণ বর্জিত ও পাঁপরহিত কর | 

& | কুশের উপর এই সমস্ত মলোহ্র দ্রব্য সংস্থাঁপন কর! হইয়াছে, 

পিভৃলোকগণ সোঁমরস' গ্রহণের জন্য এবং এ সঞ্চল দ্রব্য ভোগ করিবার 
জন্য আহত হইয়াছেন । তাঁহারা আগমন ককন, আঁশাঁদিগের মন্ত্রপাঠ 
শ্রবণ কৰকন, আঁন্লাদ প্রকাঁশ ককন এবং আমাদিগকে রঙ্গ! ককন । 

৩। হে পিতৃগণ ! তোঁমর] দক্ষিণ দিকে ভূমিনিহিতজানু হইয়া উপ- 
বেশনপুর্বাক এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর । আমরণ মনুষ্য, সুতরাং €কান 

(১) এই পিতুলে।ক..ন্বন্ধেহুক্তও বিশেষ জাতর। পৃণ্যাতব। পিতৃলোক 
দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাল করেন, দেবদিগের সহিত হজ্জে আগমন করেন, মনুষ্যের 
শ্িিত সাধন করেন, ইত্য।দি বিশ্বাস এই হুক লক্ষিত হয়|. 

(২) “ 10০0 829 0০0. 00076 0009 ০০ দ9:101 29০89 (019 0008),৮---.817477 
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ধঅই্টক। ৬ অধ্যায়] খথেদ সংহ্তী। [ ১০ মণ্ডল, ১৫ ভূত | 

কিছু অপরাধ করা আঁমাদিগের সম্ভব) কিন্তু সেই নিমিত্ত যেন আমা" 
দিখীকে হিংস1 করিও না। 

৭। এই সকল লোছিতবর্ণ (অগ্মিশিখার নিকটে) বসিয়! দাঁতা- | 
লোঁককে ধন দানিকর। হে পিতৃগণ! তাহার পুত্রদিগকে ধন দান কর, 

তাহাদিগকে এই ঘজজে উৎসাহযুজ.কর। 
৮। মোমপানকারী যে সকল পুষ্প্ুম পিভৃলোকগণ উত্তম পরিচ্ছদ .. 

ধারণ করিয়(৩) সোঁমপান ব্যাপার যথ1 নিয়মে সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 
তাহারাও হোমের দ্রবা কাঁমম| করেন, যমও কাঁমন| করেন, যম ভীহাঁদিগের 
সহিত একত্রে সুখী হইয়। যথ! ইচ্ছ1! এই সকল হোমের দ্রব্য তোঁজন ককন। 

৯। ছে অগ্নি! যে সকল পিতৃলোঁক ছোম করিতে জাঁনিভেন এবং 
বিবিধ খক্ রচনাপূর্বক স্তব প্রস্তৃত করিতেন, সুতরাং বাহার! মিজ সকর্ম- 
প্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তার! কষুৃতৃষ্াতুক্ত হইয়] 

' খাঁকেন, তাহাদিগকে লইয়া! আমাঁদিগের দিকট এস, ভীহাঁর! বিশেষ গরি- 
চিত, তীর যজ্ঞে উপনেশন করেন, তীহাঁরাই পিতৃলোক, তীহ।দিগের 
ভন্য এই মকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রহিয়াঁছে। 

১০। যে সকল সাঁধুশীল পিতৃলোক দেবতাঁদিগের সঙ্গে একত্র হইয়] 
ছোঁমের ড্রবা তক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে জাঁরোহন 
করেন, হেঅগ্মি ! সেই সমস্ত দেবারাঁধনাকাঁরী, যজ্জের অন্ুষ্ঠানকাঁরী, প্রাচীন 
ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত এস(৪)। 

১১। ছে অগিম্বত্ব ! পিভৃগণ উত্তম গতি গ্রাপ্ত হইয়াছ, এই দানে 
আগমন কর এক এক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এন্থা'নে কুশের উপর 

(৩) মৃলে “ বমি্াঃ” আছে । “11০ 8206: 0 8818170188৮-6, 

(৪) পুবপুরুষণ পুণ্যবলে . ্বর্ধীমে বাইয়া. দেবগণের লহিত একরথে আরে হণ করেন, অর্থাৎ দেবদিগেঁর নয পদলৃভ,কুরেন। দশম মণ্ডলে এ বিশ্বীস 
আমরা ধেরূণ সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই, পর্বের মণ্ডে সে রূপ দেখ! যায় ন,বোধ 
হয় বর্গের বিশ্বাস এবং পুণ্যকর্মের পুরষ্কার বিধাঁত1,যষের প্রতি বিশ্বীন এবং পিড়- . 
লোঁকদিগের পূর্ণ দেবত্ব লাভ বিশ্বালে খথেদ রচনাকাঁলের শেষ ভাগেই বিশেষরূপে 
দৃঢ়ীতূত হইয়াছিল । 



৭ জই্ক, ৬ অধ্যায় ।] খর্েদ সহহিভ17 1১০ মণ্ডল, ১৫ সুভ 

হোমের দ্রব্য সমস্ত প্রসারিত আছে, ভাহা! গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন, 

দাঁও এবং পৃত্রপৌ জানি দাও । 
১২। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদ1 | তভোঁম!কে সুব করা হইয়াছে, তুমি , 

হোমের দ্রব্য সমজ্ত সুগন্ধযুত্ত করিয় দ্েবতাদ্দিগের নিকট বহুন করিয়াঁছ। 

তুমি পিতৃলোকদ্গকে তাহ! দিয়াছ। আহার “ম্বধ “ত্বধ]” এই শব্ধ 

উচ্চারণ বক ভোজন ককন | হেদেব! এই সমস্ত প্রমারিত হছোঁমের দ্রবা 
*তুধি ভোজ নকর | 

১৩। এই স্থানে যে সকল পিভৃলোঁক আনিয়াছেন, কিংবা যাহার! 
আসেন নাই, ফাঁহীদিগকে আঁমর| জাঁনি, কিৎবখ যাহাদিশকে আমরা ন! 
জানি, হে জাঁতবেদ অগ্নি! তুমি জাঁন, তাহার! কে কে। হে পিতৃলোকগণ ! 
“্বধা” এই শব্দ উচ্চারণপূর্ববক এই নুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোঁগ কর। ৰ 

১৪। হে স্বপ্রকাশ অগ্নি(৫)1 যে সকল পিতৃলোক অগনিদ্বারা দ্ধ 

হইয়াছেন, কিংবা! বাহার! অগ্িদ্বারা দগ্ধ(৬) হরেন নাই, ধহার। ক্বর্গ মধ্যে 
স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আঁমোঁদ করিয়] থাকেন; ভীহাদিগের সহিত একত্র 

* হুইয়! তুমি আঁমাঁদ্রিগের এই সজীব দেহকে ০তামাঁর ও ভাহ!দিগের অভিল[ষ 
পুর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর।.. 
০০ পিসি তি 

(0 মুলে “শ্বরাঁট্” শব আছে । অর্থ “ম্বপ্রকীশ অগ্নি।” কিন্তু শুরু বভূর্বেরদ 
সংহিতার 'টাকাঁকঁর (শু. যজ্ঞ, ১৯ । ৩) ইহার অর্থ যম করিয়াছেন এবং পণ্তিতঝৰ 
7১০, ও লেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 

(৬) মু “ঘে অগ্নি দক্ধাঃ যে অনগ্নি দপ্ধ1” আছে । অগ্নিদাহ প্রথা) কতক 
. পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাঁহ। এতন্তার! প্রকাশিত হইতেছে। ১১ খকে যে “অমি সত্ব 
শব আছে, সীয়ণ তাহার অর্থও অমি দ্ধ করিয়াছেন। 

১৪৯৪) 



৭ অষ্টক,৬ অধ্যায়।] ধেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল; ১৬ ক্ষ । 

১৬ সুক্ত(১)। 

' অগ্নি দেবতা | দমন খবি। 

১। হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভন্ম করিও ন1(২) ইছাঁকে 
রেশ দিও ন|) ইহাঁর চণ্ম বাঁ ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না । হে 
জাঁতবেদা! যখন ইহাঁর শরীর তোঁমাঁর তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই 
ইহাকে পিভৃলেঁকদিগের নিকট পাঠাইয়! দেও। | 

২। হে অগ্নি! যখন ইহার শরীর উত্তম রূপে পর করিবে, তখনই 
পিতৃলোকদিগের নিকট ইহাকে দিবে। যখন ইনি প্ুনর্ধবার সজীবত্ব প্রাপ্ত 

হইবেন, তখন দেবতাঁদিগের বশতাঁপন্ন হইবেন । 

|... ৩। ছেমৃত! তোমার চক্ষুঃ সুর্য্যে গমন ককক, তোমার শ্বাস বাঁয়ুতে 
: যাঁউিক। তুমি. তোমার পুণ্যফলে আঁকাঁশে ও পৃথিবীতে যাও । অথব1 যদি 
জলে যাঁইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাঁও | তৌমাঁর শরীরের অবয়ব- 
: গুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাঁইয়। অবস্থিতি ককক। 

৪। এই মৃতব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থ। জনম্মর্ছিত, চিরকালই 
আছে, ছে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে ভোঁমার তাঁপদ্বার1 উত্তপ্ত ধ্র, 
তোমার ওজ্ম্বল্যঃ তোমার শিখ, সেই অংশকে উন্তপ্ত করুক 1 হে জাতবেদ 
বহ্ছি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূত্র আছে, তাহাঁদিগের দার! এই মৃত- 
ব্যক্তিকে পৃণ্যবাঁন লোৌকদিগের ভুবনে বহন করিয়| লইয়! যাঁও(৩)। 

৫। হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হইয়া যজ্জের দ্রব্য ভোঁঞন 
করিয়া! আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকদিগের নিকট প্রেরণ কর। 

(১) এ হুত্তটীও অতিশয় জ্াঁতব্য। স্ৃত্যুর পর পরলোকে গমনের কথ! ইহাতে আছে। অভ্ত্ে্টিক্রিয়'র সময় এই হুত্তেরও কয়েকটি খক্ উচ্চার্ধ্য । 
(২) অগ্রিদাহপ্রথ। শুচণিত ছিল, তাৎ। এতদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে । 

7:0৩) ৩ও ৪ খক, মনোষোগপুর্বকহ পাঠ কর? উচিত। মৃতুঃর পর. চক্ষু, বিশ্ব ভিম ভিন অবয়বগুপি সুর্ধ্য, ব ৰা, বাস্াতিকা, বৰ জল, বি টি বার, কিন্ত বের জন্মরহিত জংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থীনে গমন করে, এইরূপ বিশ্বাস 

১৪২৩ 



৭জষ্টক,৬ অধ্যায় 1]. ধর্থেদ সংহিত]। [১০ মণ্ডল, ১৬ হত 

ইহার যাহা অবশিউ আছে, ভাহা জীবনপ্রাপ্ত হইয়া উদ্ধিত হউক ; ছে 
জাঁতবেদ1 ! সে পুনর্বার শরীর লাভ ককক | 

৩। হেমৃত! কৃ্ধবর্ণ পক্ষী অর্থাৎ কার, তোমার শরীরের যে অংশে 
বাথ! দিয়াছে, কিংবা পরিঙ্গীলিকা, বা সর্প, বা হিংস্র জন্ত যে অংশে ব্যথা 
দিয়াছেঃ.এই সর্ব্বভক্ষণকারী অগ্নি তাহা নীরোগ করুন, আর সোঁম, যিশি 
স্তোতাঁদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিও তাহ নীরোগ ককন। 

৭) হে মৃত! তুমি গৌঁচর্মের সহিত অগ্নি শিখখন্বরূপ কবচ ধারণ 

কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বার1 তুমি আচ্ছাদিত হও, তাহা হইলে এই যে 
ুদ্ধর্য অগ্নি, যিনি বলপুরর্বক ও অহঙ্কাঁরের স্থিত তোমাঁকে দ্ধ করিতে উদ্যত 
হইঘ্রাছেন, তিনি একেবারে তোঁমাঁর সর্ব1ংশে ব্যাপ্ত হইতে পারিবেন না। 

৮) হছে অগ্নি! এই চমসকে বিচলিত করিও না, ইহ দোমপাঁনকারী 
দেবতাঁদিগের ৬তি উৎপাদন করে । এই যে দেবতাদিগের পাঁন করিব 

জন্য চমস রুহিয়/ছে, ইহ! দর্শন করিয়। মৃত্ুরহিত দেবতাঁগণ আহ্মাঁদিত 
হয়েম । 

৯। মাংস তোজনকারী এই অগ্নিকে আমি দুরে অপস!রিত করি । 
ইহ| অশুদ্ধবস্ত্র বহন করিতেছে, যম যাঁহাদিগের রাজা, এই অগ্নি তাঁহা- 
দিগের নিকট গমন করুক। আর এই স্থানেই আর এক অগ্নি রহিয়াছেন, 

ইন্সিই বিবেচনা পুব্বক দেবতাঁদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন। 

১০। এই যে মাংস তোঁজনকারী অগ্রি অর্থ/ৎচিতার আলি, তোঁমা- 
দিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাঁকে আনি অপসারিত করি | আর এই 
ঘিতীয় জাঁভবেদ অগ্নিকে আমি পিভৃলোঁকের উদ্দেশে যজ্ঞ দিবার জন্য 
গ্রহ্ণ'করিতেছি। ইনিই পরমধাঁমে যজ্ঞ লইয়! গম ককন। | 

১১। যে অগ্নি আাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন এবং যজ্ধের উন্নতি সাধন 
করেন, তিনি দ্রেবতাঁদিশকে এবং পিভৃলোকদ্দিগকে আরাধনা! করেন, 
ভিনি দেবতাদিগের ও পিভূলোকদিগের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন 
করিয়! দেন। রি 

১২। ছে অগ্নি! যত্বপূর্বক তোমাকে সংস্থাপন করিতেছি, বদ্ব- 
পুর্বক তোমাকে প্রজ্ভ্রলিত . করিতেছি) বজ্ঞকামদাকারী দেবতাবর্থ ও 

১৪২১. 



৭অট্ক,৬ অধ্যায়। ] গণ্েদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৭ ছুক্ত। 

পিভৃলৌকদিগের নিকট তুমি যত্বপূর্বক হোমের দ্রব্য তাঁহারা ভোজন করি- 
বেন বলিয়| বহন কর। 

১৩) হে অগ্নি! তুমি যাঁহাকে দাহ করিলে, পুনর্কধার তাঁহাকে নিবর্বী- 
পিত কর। কিঞ্চিৎ জল এট স্থনে উপস্থিত হউক এবং শাখাগ্রশাখা যুক্ত 

পরিণত দুর্ব এই স্থানে উৎপন্র হউক । 
১৪। হে পৃথিবী! তুমি শীতল, তৌমাঁতে অনেক শীতল উদ্ডিজ্ঞ 

আঁছে। তুমি আহ্লাঁদকাঁরিণী, তোৌমীতে অনেক আহ্বাদকারী উদ্ভিজ্জ 
আঁছে। তেকী যাঁহাঁতে সম্ভষ হয়, সেই বুর্টি আনয়ন কর, আঁর এই অগ্নিকে 
সম্ভট কর। 

১৭ সু | 

সরঞুযু, পুধখ, লরম্বতী, জল, সোম দেবত ৷ দেবশ্রব। খষি। 

১। তৃষ্টানীমক দেব আপন কন্যার (সরণুর) বিবাহ দিতেছেন, 
এই উপলক্ষে বিশ্বসংসাঁর আঁসিয়! উপশ্থিত হইল। যমের মাতা যখন 

বিবাহিত হইলেন, ৩খন মহান্ বিব্যাঁমের জাঁয়। অদর্শন হইলেন । 

২। সেই মৃত্যুরহিত (সরণু[কে) মনুষাদিগের নিকট গোপন কর! 
হইল, তাঁহার তুল্যাঁকৃতি এক স্ত্রী নিপ্মাণ করিয়! বিবস্বানিকে দেওয়! হইল। 
তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণু[ যমজ দুইটী মন্তাঁনকে 
ত্যণগ করিলেন(১)। 

৩। পুধাঁদেব, যিনি জ্ঞানী, যাহার পশু নই হয়নণ, যিনি ভুবনে 
রক্ষাকত্রা, তিমি তোঁম!কে এই স্থান হইতে উত্তম স্থানে লইয়|যাঁউনন। মেই 
শে অক্মি, তিনি তোমাকে ধনদাঁনকাঁরী দেবতাঁবর্গ ও পিড়লোঁকদিগ্ের 
নিকট লইয়! সমর্পণ ককন। 

(১) এই ছইটি গ্রসিন্ধ খকে অশ্থিদ্ব ও যম ও ষ্ীর জন্মকথ] বিরত হইয়াছে, ইহার সম্পূর্ণ ব্যাধ্য। আমি ১।৩)১-খকের ফকীহ দিয়াছি- পাঠক সেই টীকা 
দেখিবেম। মক্ষমূলরের মতে বিবন্বাঁন অর্থে আকাশ, লরণ্যু অর্থে উষ্ণ, তু্দবয় অর্থে উভযু বু অর্থাৎ প্রাতঃকাঁল ও লন্ধা, যম ও মীর আদি অর্থ মধ ওরাঁজি। 

১৪২ শনির 



৭ অইক,৬ অধ্যায়।] ' খথেদ সংহিতা । [১০ মগুল, ১৭ হুর 

৪। বিশ্বসংসাঁরের যিনি জীবনন্বরূপ, সেই পুষাঁদেব তোমার জীবন 
রক্ষা! ককম। ভিমি তৌমার যাইবার পথের অগ্রভাঁগে আছেন, তিনি 
তোমাকে রক্ষা ককন। যে স্থানে পরণ্যবানেরা আছেন, যে স্থানে তাহার! 

গিয়াছেন, সেই দেব সবিত1| তোমাকে সেই স্থানে রাখিয়! দিন | 

৫। পুষাঁদেব এই সমস্ত দিকই জানেন, তিনি €যন আমাদিগকে 

সেই পথ, দিয়! ইরা যান, ষে পথে কিছু ভয় নই । তিনি কল্যাঁণ দাঁন 

করেন, বেন, তাঁহীর ুর্তি আলোক বেটিত, তাহার সঙ্গে সবল বীরপুরুষ উপস্থিত 
আঁছে। তিনি আমাদিগকে জানেন, তিনি সাবধান হইয়া আমাদিগের 

সম্মুখে আগমন কৰুন। 

এ সেই পৃষ1 সকল পথের শ্রেষ্ঠপথে দর্শন দিলেন, তিনি প্ৰর্থের 
শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর. শ্রষ্ঠ পথে, দর্শন, দ্রিলেন। তাহার থে ছুই প্রেয়সী' 

(অর্থ।ৎ দ্যাবা পৃথিবী) আছে, যাহারা একসঙ্গে থাকে, তিনি বিশেষ রুবি 
তাহাদিগের উভয়েরই মনোরঞ্জন করেন। 

৭। যাহার! দেবতাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তাহার! সরন্বতীকে আরা- 

ধনার ভন্য আহ্বান করিতেছে, দেবতাঁর যখন যজ্ঞ বিস্তারিতরূপে আরস্ত 
হুইল, তখন নুকৃতি লোকে সরন্বতীকে অংহরাঁন করিল। সেই জরস্বতী যেন 

 দ্রীতাব্যক্তির অভিলাষ পুর্ণ করেন । 

&৮। হেসরম্বতি! তুমি পিভৃলোঁকদিগের নহিত একরথে গমন কর, 

তুমি ভাহাদিগের সঙ্গে আমোঁদসহকারে হজ্ঞরে দ্রব্য সমস্ত ভোঁগ কর। 
এস, এই যজ্ে আঁঙ্ষাদ কর; আমাদিগকে আরোঁগা ও অস্ত্র দান কর। 

৯। ছে স্বরসতি! পিভৃলোকগণ দক্ষিণ পার্থে আসিয়া যড্স্থান 

আবীর্ণ করিয়া! তোমাকে আহবান করিতেছেন । তুমি যজ্ঞবর্তা বাক্িকে 

বহুমূল্য ও চমৎকার অন্রাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করিয়া! দাও। 

১৪। ভলগণ আম।দিগের জনলীন্বরূপ, আমাদিগকে শোধন কৰকন, 

: ইহারা যেন বত প্রবাছে প্রবহমান হইতেছন, লেই স্বতের দ্বার! আমাদিগের 
মলাপনয়ন ঝকন.। এই দেবীর সকল পাঁপকে শ্রোতে বহি] লইয়1 যাঁশ। 
ইহাদিগের মধ্য হইতে আমি শুচি ও পবিত্র হইঃ আঁসিতেছি। 



৭ অষ্টক,৬ অধ্যায় । ] খণ্েদ মংহিভা! [ ১০ মণ্ডল, ১৮ ছৃক্ত। | 

লাশ পপ শিীসিপী পি জপ পদ তন পা 

১১। দ্রবাঁত্বক দোমরস অতি নুন্দর দীপ্তিশীল অংশু (ত্রাস) হইতে 
ক্ষরিত হইলেন, এই স্থানে, আঁর ইহার পূর্বরতম স্থানে, অর্থাৎ আঁধারে তিনি 
করিত হইলেন । আমরা সাতজন হোঁমকর্তী! তুল্যরূপে আঁধার মধ্যে বিছার- 
কাঁরী সেই ভ্ত্রবাঁত্ক সোঁমকে হোম করিতেছি। 

১২। হেসোম! তোমার যে দ্রবাত্বক রস ক্ষরিত হইতেছে, অথব! 
তোঁমার যে অংশু (আস) পুরোহিতের হস্ত হইতে প্রস্তরফলকের নিকট 
পতিত হইয়াছে, কিম্বা যাহ! পবিত্রের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই 

'সমজ্তকে আমি মনে মনে নমস্কাঁরপুর্বক হোম করিতেছি। 

১৩। তোমার যে রূপ বাহির হইয়াছে আর তোঁমার যে অংশু আ্রক- 

নামক পাত্রের নিম্নে পতিত হইয়াঁছে। এই দেব বৃহস্পতি তাহ! সেচন ককন, 
তাহাঁতে আমাঁদিগের ধম লাভ হইবেক। 

১৪। উদ্ভিজ্জবর্গ দুগধীতুল্য রসে পরিপূর্ণ, আমার স্তৃতিবাঁক্য রসময় 
দুক্ষের সাঁররসপূর্ণ, এই সমস্ত বস্তর দ্বার! আমাকে শোধন কর। 

১৮ শুভ । 

স্বত্যু) ধাঁত, ত্বষ্ঠা, অগ্িসংস্কীর ইহার? দেবতা সংকুস্থুক খাখি। 

১। হেসৃত্যু! তুমি আঁর এক পথে ফিরিয়া! যাঁও, দেবলোকে যাইবার 

যে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাও । তোম!র চক্ষুঃ আছে, তুমি 

শুনিতে গাও, (সেই নিমিত্ত তোমাকে কহিতেছি। আঁমাঁদিগের সন্তানসম্ততি, 
বা! লোকজনকে হিংস1 করিও না| 

২। তোমরা মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া! যাঁও, তাহ! টি উৎকৃট ও. 
অভিদীর্ঘআম়ুঃ প্রাপ্ত হইবে) তোমারিগের গৃহ, সম্তানসন্তৃভি ও ধনে পরি- 

পুর্ণ হইবে; তোমর! শুদ্ধ ও পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানবারী হও । 

৩ এই সকলব্যক্তি জীবিত আছে, ইর! মৃতদিগের নিকট প্রত্যা- 
পামন করিয়াছে, আঁমাদিগের যজ্ঞ অদ্দা কল্যাণকর ₹ইয়াছে। আমর! প্রকৃষ- 

রূপে নৃত্য ও হাঁদ্য করিতে থাঁকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অভিদীর্ঘআয়ুঃ প্রা 
হইয়াছি। 



৭ অই্টক, ৬ অধ্যায়।- খগখেদ নংহিতা। [১০ মণ্ডল, ১৮ ভুক্ত 

৪) যাহারা জীবিত. আছে, .তাহাদিগের _চতুর্দিকে এই. বেউন 
দিতেছি, ইহাতে মৃত্যুকে রোঁধ, কর| হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আর কেছ 

যেন এই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। ইহার! শত বৎসর. জীবত, 
থারুক। মৃত্যু যেন এই পর্বতের দ্বার! কদ্ধ হইয়! নিকটে ন| আসিতে 
পারে। | 

৫1 যেরূপ পরে পরে দিন সকল যায়, যেরূপ খতুর পর খতু অবাধে 

চলিয়! যাঁয়, যেমন যে শেষে আসিয়াছে, সে অগ্রে মারে না, হে বিধাতঃ ! 

ইছাঁদ্রিগের আয়ুর ব্যবস্থা এই রূপ কর(১)। 

৬। তোমরা জরাঘর! আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমায়ুর উপর আরো- 
হগ কর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্র পশ্চাঁৎ হইয়া! তোমর1 কর্মকার্য; 
সম্পর কর। এই স্থানে নুজম্ম ত্বব্টাদেব তোমাদিগের সহিত একত্র ই! 

ভোঁমাঁদিগের দীর্ঘআ়ুঃ করিয়া দিতেছেন, তাহা হইলেই তোমরা জীবিত 
থাকিবে । 

৭) এই সকল নাঁরী বৈধব্য ছুঃখ অনুভব ন! করিয়ণ, মূনোমত পতি 

লাভ করিয়া! অগ্রানও সতের সহিত গৃহে প্রবেশ ককন। এই সকল বধু অশ্রু 
পাত ন! করিয়1, রোগে কাতর .ন1 হইয়। উত্তম উত্তম রত্ব ধাঁরণ করিয়া 
সর্বাগ্রে গৃহে আগমন ককন(২)। 

(১) অর্থাৎ অকালমৃত্যু ঘেন ন1 হয়। এই খকে “ধাতা” অর্থে বোঁধ হয় পরের 
খকের উল্লিখিত ত্বই] । 

(হণ মুলে এই খকের শেষে এই শব্দগুলি আছে, “আরে হস্ত জনয়ঃ যোনিং 
অতে।” শেয় শব্দটির একটি বিদ্ময়কর ইতিহাস আছে। খথেদে বতীদাহের উল্লেখ 
নাই, আধুনিক কালে এ কুপ্রথ। ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। এ কুপ্রথ! খখেদসম্মত 
এইটী প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কৌন কোন পণ্ডিত এই «“ অশ্রে" শক পরি- 
ৰর্তন করিয়। “'অগ্নেঃ” করিয়1 এই খকের লভী দহ বিষয়ক একটী অদ্ভুত আর্থ করিয়।, 
ছিলেন । আধুনিক কুপ্রথাগুলি লংরক্ষণার্থে কপট শস্্ব্যবসধযীগণ প্রণচগিন- 
শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অবথ। ও মিথ্য| অর্থ করিয়াছেন, তাহাঁর মধ্যে এই কার্য্যটি 
লর্বাপেক্ষ। বিদ্ময়কর ও জঘন্য । 
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৭ আসক, ৬ অধ্যাক্ক। ] ' গর্থেদ সংকিতখ। [১০ মণ্ডল, ১৮ আন্ত । 

৮। ছে-নারী ! .. সহাঁষরের দিকে ফিরির! চল, গাত্রোত্ধান কর, তুমি 
ঘানার মিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গভাঁনু অর্থাৎ স্বৃত হইয়াছে । 
চিকন! এস| যিনি ভোমার পাঁণিগ্রহণ করিক় গর্ভাধাঁন করিযাছিলগেন। 

সেই পতির পত়ী হইয়| যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা 
হইয়াছে(৩)। 

৯। মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের 
তেওঃ ও বল লাভ হইবে। হেমৃত! তুমি এই স্থানেই অর্থাৎ শ্বশানে থাক, 
আমরা অনেক বীরপুকষের নহিত একত্র হইয়া যাবতীর আম্পর্ধীকারী 
শত্রুকে যেন জয় করিতে পারি । 

১০। হে মৃত! এই জননীন্বরূপা বিস্তী9গ! পৃথিবীর নিকটে গমন 
কর, ইনি সনব্বব্যাঁপিনী, ইহার আকৃতি সুন্দর | ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যার 
তোমার পক্ষে যেন রাঁশীকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হয়েন | তুমি 

দক্ষিণা দান অথৎ যজ্ঞ করিয়াঁছ, ইনি যেন নিখতি হইতে তোমাকে রক্ষা! : 
“করেন। 

১১। হে পৃথিবী ! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়! রাখ, ইহাকে 
পীড়া দিও ন1!। ই'হাঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। 
যে রূপ মাতা আপন অঞ্চলের ছার! পুত্রকে আঁচ্ছাঁদন করেন, তজ্জপ..তুমি 
ইহাকে আচ্ছাদন কর। 

১২। পৃথিবী উপরে তুপ্পাকাঁর হইয়! উত্তমরূপে অবস্থিতি ককন । 

নহত্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুরু। তাহার! ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ 
গৃহম্যরপ হউক, প্রতিদ্রিন এই স্থানে ভাঁহ্ণরা ইহার আশ্রয় স্ছানস্বর্ূপ 
হউক(৪)। 

(৩ ইহা বিধবার প্রতিশ্যানে,প্রব্রেধরএক্য, সতীদাহপ্রথ প্র 
লিত ছিল ন1, ভহ এই ধকে প্রমাণ হইতেছে) 

(8) সায়ণের মতে ১৪, ১১, ১২ এই তিন ঞকের তাঁৎপর্যয এই যে, বখন ম্ব-. 
ব্যস্ভিকে রী করিয়া টার অস্থি লঞ্চয় কর! হয়, তখন এ খক কফেকটা পাঠ কর1 

দপ ] ঢখ নাই। খকগুলি পাঠ করিলে ৰোধ হয় যেন মু. 

নীচে স্থাপন কর! হই 



৭ অষ্টক, ৬ অধ্যায়।] * খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ২ হুক 

১৩। তোঁমার উপর পৃথিবীকে উত্তর করিয়া রাখিতেছি; ডোমার 
উপরে রএই একটী লো অপণ .করিতেছিতুতাহাতে মৃত্তিক! তোমার মধ 
প্রবেশ করিয়া] আোনাকে নই করিতে ঠ পারিবে ন1। এই স্ছুনা অর্থাৎ খুটাকে 
পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসম্ছান নিরূপণ 
করিয়! দিন। 

১৪1 যেমন বাঁণের উপর পর্ণ (অর্থাৎ পাঁলক) বন্রভাবে সংস্থাপন 
করে, তন্রপ আমি এই বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবনে অর্পিপ্ত হইলাম। যেরূপ 
ঘোটককে রশ্মিদ্/রা কদ্ধ করে, তদ্রপ আমি ছুঃংখের বাক্য রোঁধ করিয়া 
রাখিলাঁম। 





৭ অষ্টক, ৭ অধ্যায়।]  . খর্থেদ সহস্থিতা | [5৭ মণ্ডল, ১৯ ছু 

স্ঠি্ণ অধ্যায়। 

১৯ সৃত্ত। 

শাঁভী দেবত| | মথিত খাবি(১)! 
শাপলা 

১) হে গাঁভীগণ! তোমর| ফিরিয়া! যাঁও, আমাঁদিগের পশ্চাৎ 

আঁসিও না) হে বন্থমূল্য গাভীগণ ! আমাদিগকে দুগ্ধ দাঁন কর! হইরাছে। 

পুনঃ পুনঃ ধন দাঁনকর্ত। অমি ও সোম আমাদিগকে যেন ধন দাঁন করেন। 

২। আঁবাঁর এই গাঁতীদ্রিগ্নকে ফিরাইয়| দাও, আঁবাঁর এই গাঁভীদিগকে 

লইয়। এস| ইন্দ্র যেন ইহাদিগকে কদ্ধ করেন, অগ্নি যেন তাড়াইর! লইয় 

আসেন। . 

৩। আঁবার ইহার! ফিরিয়! আশুক ও এই গভীগণের প্রভুর শিকটে 

' যাইয়া! বর্ধিষূত হউক। হে অগ্নি! এই গাঁভীদিগকে এই স্থানেই রক্ষা কর, 

ইহার ধনম্বরূপ, এই স্থানেই ইহার থাকুক। 

৪। যিনি গোপা, অর্থাৎ রাখাল, তাহাকে আমি আন্মঘাঁন করিতেছি, 

তিনি এই গঁভীদিগকে 'বাঁছির করিয়া]! লইয়| যাঁন, গোঁষ্ঠে চারণ ককন, 

চিনিয়! চিনিয়| রা লউন, বাঁটীতে ফিরাইয়। আনুম, ইতন্ততঃ চতুর্দিকে বিচরণ 

করাইয়! দিন । 

৫1 যের়াঁখাল চতুর্দিকে গভীর অন্বেষণ করে, বাঁটীতে ফিরাইয়! 

আনে, ইতভ্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরূপদ্রবে বাঁটাতে ফিরিয়া! আঁসে। 

৬। হে ইন্দ্র! তুমি ফিরিয়! এস, গাতীগণকে ফিরাইর়া! আনিয়! 
দাঁও। আমরা যেন জীবস্ত গাতীদিগের দুগ্ধাদি। ভোগ করিতে পাই। 

৭) হে দ্রেবতীবর্গ! প্রচুর অহ ও মুত ও হু তোমাদিগ্কে সর্ববদ] 
নিবেদন করিয়! দিয়! থাকি । ব্সতএব যে কেছ যজ্ঞতাঁগগ্রহণকারী দেখত] 

থাকুন, তাঁহার! আমাদিগকে ধন দাঁন করুন | 

(১) এই হৃক্ধে গীতী'চারণের কথ। আছে। 



৭জউক, ৭ অধ্যায় ।]  খখেদ সংস্থিতা । [১০ মণ্ডল, ২০ ভুদা । 

৮। ছে নিবর্তন! অর্থাৎ হে গেঁচারণকারী পুঁকষ! পাঁভীগণকে 

চতুর্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরাইয়! লইয়া এস । পূর্িবীর ভিন্ন ভিন স্থানে 
এবং চারিদিকে বিচরণ করাইয়া! কিরাইয়! লইয়! এস । ৃ 

২৩ জুত্া। 

অগ্নঙ্গেষত। বিমদ অথব। বসুকৃৎ খবি। 

১) হে অগ্নি! আমাদিগের মন যাহাতে উত্তমরূপে স্ব করিতে উন্মুখ 

হয় তাহ! কর । 

২৪ অগ্নিকে স্তব করি, তিনি আহুতি ভোঁজনকাঁরী দেবতাদিগের সর্বদ- 

কনিষ্ঠ, তীহ্ার যৌবনের অন্ত নাই ; তিনি চুর্ঘর্থ ; তিনি সৎকর্ম উপদেশ 

দিবার বন্ধু। যেমন গাবসের গাভীর ছু্ধদ্থানকে আয় করিয়! প্রাঁণ 
ধারণ করে। ন্বপ্গবাসী এই সমস্ত দেবত। তাঁহার ক্রিয়/কলাঁপকে তেমনি 
অখশ্রয় করিয়া আছেন । | 

ও। তিনি পৃথ্যকর্মসম্ূছের আধারস্মরূপ; তাঁহার দীপ্তিই তাঁহার 

ধজ1) স্তবকর্তার| তাহাকে সংবন্ধন! করিতেছে । ইনি পুঞ্জ পুপ্জ অভি- 

লধিত ফল দিতে দিতে দীপ্তি পাইতেছেন । 

৪1 তিনি লোঁকদিগের আশরয়স্থান) তিনিই পথস্বরূপ) তিনি 
প্রজ্বলিত হুইয়! আকাশের শেষ সীম! পর্যন্ত ও মেঘ পর্য্যন্ত বিস্তারিত 

হই.লন ; তাঁহার কার্ধ্য কি অদ্ভুত! | 

৫&। ভিনি মনুষ্যের নিকট হোমের দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। ভিনি 
যজে। প্রকাগুমূর্তি ধারণ করিয়! উদ্ধ-বিস্তারিত হইয়া উঠিলেন। তিনি 
গৃহ দাপিতে মাপিতে (অর্থাৎ ব্যাপন করিতে করিতে) সপ্মুথে আসিতে- 
ছেন। 

৬। সেই অম্িই মঙ্গলময়, ভিনিই হোমের দ্রব্য, তিনিই হজ্জ, 

সাহার পথ শীত্রই অগ্রসর হয়। দেই শব্দায়মাঁন অ মির পতি দেবঙার! 
আমসিভেছেন । বি | 

7 ০ 



৭ আষ্টক, ৭ অধ্যায় ।- খুযেদ সংহিতা । ' [১৯ মণ্ডল, ২১ ছুজে 

৭1 তিনি যজ্ঞ নির্বাহ করিভে জমর্থ; গরম সুখ লাভের জন্য 
তাহার সেবা করিতে ইচ্ছা করি। শাস্ত্রে হে, তিনি প্রস্তরের পুভ্র এবং 

জীবনের আঁধার । 

৮। আঁমাঁদিগের চতুঃগার্খে যে সকল ব্যক্তি এপ আছেন, বাহার! 

আনৃতিদ্বারা অগ্নির সহবধ্ধীন! করিয়খ থাকেন, তীর যেন সর্বগ্রকাঁর 
অভিলযিত ফল প্রাপ্ত হয়েন। 

৯। এই তগ্রির গমমের জন্য যে বত রথ আছে, তাহ! কৃষ্তবর্ণ, 
শুত্রবর্ণ, সরলতাবে গমন করে, তাঁছ! রক্তবর্ণও বটে, তাহা! বুমূল্য। বিধাত! 
তাহ নুবর্ণতৃল্য উজ্জ্বল করিয়! নির্মাণ করিয়াঁছেন। 

১০ | চে অগ্নি! তুমি বলের পৌন্্র; তুমি অক্ষয়ধনে পরিবেষ্টিত, 
বিমদ নামে খষি নিজ বুদ্ধি প্রয়োগপুর্বক তোঁমাঁর এই স্ততিবাঁক্য ঘকল 
বিলেন। তুমি এই সমস্ত উত্কৃষ্ট স্তব প্রাপ্ত হইয়। ধন ও বল ও উত্তম 
বাসস্থান ও তাবৎ বস্ত্র বিতরণ কর। 

২১ স্ুক্ত। 

খধি ও দেবত। পূর্ব | 

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতদিগের অহ্বাঁনকর্তা ; স্বরচিত এই সমস্ত 
সবের দ্বার! তোমাকে সম্বোধন করিতেছ্ি। যজ্ঞের কুশবিস্তার কর1 হই- 

, ফ্লাছে। তোমার যে শির, অর্থ]ঘ শয়নশীল, অর্থাৎ মৃত্বিকাস্পর্শকারী পবিভ্রত!- 

জনক খিখল্িসাছে, তাহ! তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ কর। 

ত। হে অমি! যাঁছাঁর! ভোমাকে নুশোভিত করে, তাঁহার! বন্থিফুঃ 

হয় এবং বিস্তর ঘোটক প্রাপ্ত হয়। এই সরলগ্রামী রসসেককারী আহৃতি 

তোমাতে যাইতেছে। তুমি বিমদ, অর্থাৎ আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাইতেছ। 

7 ও। হজ্ঞবর্তীর! আঁন্থৃতিপুর্ণ পাত্র লইয়া, যেন তোমাকে আর করিয়! 

দিবেন, এইরূপে তোমার নিকটে উপবেশন করিয়াছেন। * তুমি কখন কৃষ, 
কখন শুভ্র, নান। শেোঁভ। ধারণ করিতেছ। আমি বিমদ, আমার জন্য ₹দ্ধি 
পাইতেছ। | 



৭অষ্টক,৭অধ্যায়।] খথ্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ২২ ছু 

8। হে বলশাঁলী হে অমর! ষে প্রকাঁর ধন তোাঁর ইচ্ছ হয়, সেই 
সমস্ত বিবিধ প্রকাঁর ধন আঁনিয়! দাও, তাহা! হইলে আমর1 যজ্জের অময় 
অন্নদান করিব। আমি বিমদ, আমার নিমিত্ব বৃদ্ধি পাঁইভেছ। 

৫1 অথর্ব! নামক খবি অগ্সিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এই অগ্নি সর্ব 
প্রকার যজ্ঞকার্ধ্য জানেন। ইনি যভ্রকর্তার দৃতস্বরূপ হইয়! দেবতাদ্িগকে ০০ ত্ 

বাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাঁত্র। আমি বিমদ, আমীর অন্য কমমীয়- 
রূপে বৃদ্ধি পাইতেছেন। 

৬। যজ্ঞের সময় হোঁমকার্ধ্য আস্ত হইলে, তোঁমাঁর আঁরাধন| করা . 
কয়। তুমি দাঁতাব্যজ্িকে সর্বপ্রকার অভিলধিত ধন বিতরণ কর। আমি .. 
বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে রঞ্ধি পাইতেছেন। 

৭। হে অগ্নি! মহুষ্যগণ তোঁমাঁকে যজ্জের সময় পুরোহিত করিয়া 
স্থাপন করে, কারণ তুমি পুরোহিতের ন্যায় ুষ্্রী, তোঁমীর অবয়ব যেন 
বতাক্তের ন্যায় চি্ধণ, তুমি শিখাঁঘার! সকলই জানিতে পরি, তোমার ঘৃ্তি 
শুভ্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে রদ্ধি পাইতেছ । 

৮। হে অগ্নি! তুমি শ্বেতবর্ণ শিখাঁসহকারে প্রকাগুমুর্তি ধারণ ক” 
তুমি রষের ন্যায় শব্দ করিতে থাঁক, তুমি ভগিনীর গর্জে. রেতঃ মেক-কর 
আঁমি বিমদ, আঁমাঁর জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাঁইতেছ। [সাঁরণ কছে। 
উদ্ভিজ্ঞগণ আগ্নির ভগিনী; অগ্নি হইতে রৃ্টি, বষ্ঠি হইতে উদ্ভিজ্ঞদিগের 
বীজ রোহণ।] 

২২ সুক্ত। 
ইন্দ্র দেবতখ। বিমদ খধি | 

| । আজি ইন্দ্র কোথায় আছেন, শুন! গেদ? আজি তিনি কোর্ন 
ব্যক্তির নিকট বন্ধুর ন্যায় হইয়াছেন, শুনা গেল? তিনি কি খবিদিগের 
ভবনে, অথবা! কোন নিভৃতক্ছানে স্তবের দ্বার! আকৃষ্ট হইয়াছেন?! 

২ । ইন অদ্য এই স্থানে আসিতেছেন, শুনা যাঁইতেছে। দেই বজ. 
ধারী স্তবযোগা ইন্্রকে আমি স্তব করিতেছি তিনি ভক্তদিগের বন্ধুর 
যায় অসাধারণ অর্থাৎ প্রচুর অন্ন আহরণ করিত দেনু। 

৯৪৩২ 



৭ অষ্টক,৭ অধ্যায়] খখেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ২২ হুক |. 

৩) সেই ইন্দ্র অতুল বলের অধিকাঁরী ; তাহার তুলনা নাই; তিনি 
প্রচুর ধন দিয়] থাকেন | পিতা! যেরূপ পুত্রকে রক্ষ! করেন, তদ্রপ জাম- 
দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত তিনি চুর্ধর্ঘ বজ্ ধারণ করেন | 

৪| হেবজ্ধধারী দেব ! বাঁয়ু অপেক্ষা জ্তগামী ছুই অশ্ব রথে যোজন! 

করিয়! উজ্জ্বলপর্থে সেই ছুই ঘোটককে প্রেরণ করিতে থাক, যুদ্ধের পথ 
তুমিই শ্য্ডি কর, অর্থাৎ দেখাইয়| দাও । তখন তোঁমাঁকে স্ব করা হয় । 

৫। সেই ছুই মশ্বের চাঁলন! করিতে পটু, এমন কোঁন দেবতা, বা! মনুষ্য 
নাই। তুমি নিজেই সেই ছুই বায়ুতুল্য বেগশালী ঘোটককে চলাইয়! দিয় 
অখমাদিগের নিকট আসিয়! থাক। 

৬। হেইন্রও অগ্নি! তোঁমর! এখন বিদায় লইভেছ, উশনখ তোৌঁমা- 
দিগকে বিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন । তোঁমর| সেই দৃরস্থিত স্বর্ণধাম হইতে 
মনুষ্যের শিকট আপিয়াছ এবং আঁসিবার সময় পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম 
করিয়াছ, ত।হাতে ভোমাঁদিগের নিজের কি ঝ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, কেবল 
আমাদিগের অনুগ্রহের জন্যই আঁসিয়াছ। 

৭। হেইন্দ্র! আমর এই যঞ্জের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, যতক্ষণ 
ন1 তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ কর। আঁমঃ। তোমার নিকট অন্ন প্রার্থন। করি এবং 

এতাঁদৃশ বল গ্রার্থন1 করি, যাহাদ্বা'র| অমানুষ অর্থাৎ রাক্ষস প্রভৃতিকে 

নিধন করিতে পারি। | 

৮। আমাদিগের চতুর্দিকে -দস্থা_.জাঁতি আছে, তাহারা যজ্ঞরর্্ 
করে না, তাহার! কিছু মাঁনেন1, তাহ?দিগের ক্রিয়! স্বতন্ত্র তাহারা মনুষ্ের 

মধ্যেইনয়। হে শক্র সংহাঁরকারী! তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাঁন-) 

জাতিকে িহন1 কর(১)। 
৯। হেশুর ইন্দ্র! তুমি শুরদিগের সঙ্গে আমাদিগেকে রক্ষা কর। 

তোমার নিকট রক্ষ] পপ হইয়! আমর] যেন বিপক্ষ সংহার করি, যেরূপ 

সেবকের! প্রভুকে বেষ্টন করে, তন্ত্রপ তোমার প্রদত্ত প্রচুর বস্তুদ্বার। 

আমর! যেন বেষ্টিত হই। 
০ পা শি পপ পপ শপ পা পপ সস ্প শপ সপ ০ 

(১) অনার্ধ্য বর্বর জাতিদিশের ল্পই উল্লেখ | তাহাদিখকে “ অকন্ম। অমস্তঃ 
জন্য ব্রঙঃ অমুধনুষ$ ঝল। হুইয়াছে। 



ধ অষ্টক'৭ অধ্যায়। ] গুধেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ২৩ সুজ । 

১০। ছে বজ্রধীরী ! যখন কবিগণ বুদ্ধিবলে নক্ষত্রলোঁকবাঁদী দেবতা- 
দিগের উদ্দেশে স্তব রচনণ করেন, ভখন তুমি রত্রকে বধ করিবীর জন্য 

তরবারিদ্াঁর! যুদ্ধ করিতে, সেই সকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াঁছিলে। 

১১। হে বজ্কধারী ইজ্জ! দান করাই তোঁমার কর্ম্ম। যুদ্ধস্থাল অতিশীপ্ 
শীঘুই তুমি তোঁমাঁর কর্ম সম্পন্ন কর। তুমি সহগাঁমী লোকদিগের সঙ্গে 
শুষের নকল বংশ ধংস করিয়াছ। 

১২1 হে শুর ইন্দ্র! আরাঁদিগের এই সমস্ত মহতী বাঁসনণ যেন বৃথা 
মাহয়। হেবজ্রধারী। অমাঁদিগের পক্ষে সেই সকল বাঁসন1 যেন ফলবতী 
হইয়! নুখকারী হয় । 

১৩। তোঁমারঅনুগ্রহ যেন আমাঁদিগের পক্ষে সফল হয়, ফেল আঁমখ- 

দিগের ভিংসা ন! হয়, যেরূপ গভীর দুপ্ধাদি লোকে ভোগ করে, তদ্রপ 

আমরা যেন ০তাঁমার অন্থ গ্রহের ফল ভোগ করি। 

৯৪1 দেবতাঁদিগের ক্রিয়াদ্বার1 এই পৃথিবী হস্ত পদ বিহীন হইয়! 
চতুর্দিকে বদ্ধি পাণ্ত হইয়াছে। সেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়! চতুন্দিখে 
গমন করিয়! তৃমি শুষ নামক অনুরকে হিংস] করিয়াছ। 

১৫) হেশুর ইন্দ্র! সোমরস পাঁন কর, পাঁন কর। তুমি ধনবানৃ, তুণি 
ধনস্বরূপ, তুমি আমাদিগকে হিংন। করিও না । যজ্ঞকর্তী স্তবকর্ত। ব্যক্তি 

দিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে প্রচুর ধানে ধনী কর। 

২৩। স্ৃক্ত। 

খষি ও দেবতা পুর্বব | 

১। যে ইন্দ্র বিবিধকণ্মপটু হরিতবর্ণ ঘেটিকদিগকে রধে যোজন! 
করেন, বাহার দক্ষিণহন্তে বজ্র আঁছে, তাহাকে পুজা করি। তিনি আপনার 
পরাণ? বিস্তর সেনা ও অন্ন জইয়! বিপক্ষ সংহার 
টরিতে উদ্ধে গেলেন। 

(৯ শুক্র ধারণ করা. বোধ হয় দে কালে রীতি.ছিল। 



৭ অক, ৭ অধ্যায় ।]' খগ্বেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ২৩ সৃজ 1 

২। এই ইজ্জরের হরিতবর্ণ যে সুই ঘোঁটক বন মধ্যে উত্তম ঘাস খাইয়াছে, 
ইনি তাঁহাঁদিগকে লইয়! বিস্তর দনে ধনবাম্ হই বত্রকে নষ্ট করিলেন । 

ইনি প্রকাগুমুর্তি, বলবা ও দীপ্তিশীল। ইনি ধনের অধিপতি । আমি 
দাস অর্থাৎ দন্যুজাতির নাম পর্য্যন্ত উঠাইয়! দিতেছি । 

৩। যখন ইন্দ্র সুবর্ণময় বজ্র ধাঁরণ করেন, তখন তিনি দেই রথে 
বিদ্বান লৌকদিগের সঙ্গে আরোহণ করেন, থে বুথ হরিতবর্ণ ছুই ঘোটক 
বহন করে। ইনি চিরবিখ্যাঁত ধনধাঁনৃ, ইনি সর্বজন বিদ্িত অন্নরাঁশির 
ভধিপতি। 

৪। যেরূপ ব্টি পশুয়ুথকে আদ্রকরে, তদ্রপ ইন্দ্র হরিতবর্ণ সৌম- 
রমের দ্বারা আঁপনাঁর শমুশ্র আদ্র করিতেছেন । পরে তিনি নুশোঁভন 
যজ্ঞগুহে গমন করিতেছেন, তথায় যে মধুময় সোমরস প্রস্তুত রহিয়াছে, 
তাহ! পান করিয়! আপনার শ্মুশ্ুসমূহ সেইপূপে সঞ্চালন করিতেছেন, 
যেরপে বায়ু বনকে আন্দোলন করে(২)। 

৫ । শক্রর! নান! বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল, ইন্দ্র আপনার বাক্যমাত্র- 
দ্বার] তাহাঁদিগকে নীরব করিয়া শত সহত্র বিপক্ষ সংহার করিলেন। পিতা 
যেরূপ অন্ন দিয়! পুভ্রকে বলিষ্ঠ করেন, তদ্রপ তিনি লোকদিগকে বলিষ্ঠ 
করেন । আমর! সেই ইন্দ্রের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা কীর্তন করি। 

৬.। হে ইন্দ্র! বিমদ্ববংশীয়েরা তোমাকে বিশেষ বদান্য জানিয়া 
তোমার উদ্দেশে অতি চমতকার ও. অতি বিস্তারিত স্ব রচন| করিয়াছেন। 
এই রাজ ইন্দ্রের তৃপ্তি দাঁধন কি সামগ্রী তাহা আমর! জাঁনি। যেরূপ 
গেঁপাঁল গাঁভীকে ভোজনের লোন দ্রেখাইয়! আপনার নিকটে আনিয়ন 
করে, তদ্রপ আমারও ইন্দ্রকে আনয়ন করিতেছি। 

৭| ছে ইন্দ্র! তোমান্তে আঁর বিমদ খবিতে এই যে সমস্ত বন্ধুত্বের 
বন্ধন গ্রথিত হইয়াছে, তাহা যেন শিথিল হুইয়! না যায়। ছে দেব! 

ভ্রার্তা ও ভগনীতে, যেমন মনের এঁক্য। ভেমনি তোঁমাঁর মনের এঁক্য আমরা 
সপ পটপাি৮ত আত + পারসন পতাদ পা 

আাঁনি । আঁমাঁদিশের লঙ্গে তোম।র কল্যঠনকর বন্ধুত্ব যেন সংঘটন হয় । 

(২) এখকেও ইজেদর শন্্চব উল্োখী। 



৭ আষ্টক,,৭ অধ্যায়। খখেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ২৪ চুক । 

২৪ স্ুক্ত | 

প্রথমে ইন্দ্র, পরে অশ্বিদ্বয় দেবত1 | বিমদ ছি | 

১। হে ইন্দ্র! প্রস্তরফলকে নিম্পীড়িত হইয়া! এই মুমধুর সোঁমরস 
তোমার নিমিত্ত রহিয়াছে । পান কর । হে প্রভৃতধনশালী ! আমাদিগকে 

সহত্রস্ংখ্যক প্রচুর ধন অর্পণ কর। বিমদের উদ্দেশে তুমি বৃদ্ধি গাইতেছ। 

২।॥ তোঁমাঁকে আমর! যজ্ঞীয় সাঁমগ্রীদ্বার, অ্তবের দ্বার! এবং হোমের 

বস্তার আরাধনা করিতেছি। তুমি সকল কর্মের প্রত, সকল কর্ম সফল 
করিয়! থাঁক। অতি উত্তম অভিলধিত বস্ত্র আমাদিগকে দেও। বিমদের 

উদ্দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে । 

৩) তুমি বিবিধ অভিলষিত বস্তুর স্বামী; তুমি উপাসককে উপাসনা- 
কার্ষো প্রেরণ কর। তুমি অতবকর্তীদিগের রক্ষাকর্তী, তুমি আমাদিগকে 

শক্রর হস্ত হইতে এবং পাঁপ হইতে রক্ষা কর। 

৪। হে বর্িষ্ঠ অশ্শিদ্বয়! তোমাদিগের কাঁধ্য অডভুত। তোমর1. 

নাঁসত্য । যখন বিমদ তোমাঁদিগকে স্তব করাতে তৌঁমর! কাষ্ঠে কাঁ্ঠে ঘর্ষণ 

করিয়! অগ্মিমন্থন করিয়! ঘিলে, তখন দুজনে একত্র হইয়াই একত্র অগ্নি- 

মন্থন করিয়! দিয়াছিলে, পৃথক পৃথক নহে। 

0 হে অশ্িদবক্! যখন ছুই খানি অরণি অগ্নিমন্থণকাষ্ঠ তোমাদিগের 

হস্তে সঞ্চালিত হইয়া! একত্র মিলিত. হইল এবং অগ্নির স্কলিজ.রাঁছির 

করিতে লাগিল, তখন তাবশ ..দেবত! প্রশংসা করিতে. লাগিলেম। দেবতারা 

অশ্বিঘরকে বণিতে লাগিলেন পুনব্্বার এরূপ কর। 

৩। হে অশ্বিঘ্বয়! আমর বহির্গমন যেন মধুময় অর্থ1ৎ হীতিক কর হয়, 

আঁম(র পুনরগমন যেন তদ্েপ মধুময় হয়, অর্থাৎ আমি যেন, যখন যে স্থানে 

যাঁই প্রীতিলাঁভ করি। হেদ্েবতাদয়! তোমাদিগের দৈবশক্তিপ্রভাবে 
আমাদিগকে সকল বিষয়ে মধুপুর্ণ অর্থাৎ সন্ভষ্ট কর। 



৭ অষ্টক, পঅধ্যায় |] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ২৫ সৃত্ত। 

২৫ সুক্ । 

সৌঁমদেবত1 | বিমদ ধযি। 
সিজার 

১। ছে সোম! আমাদিগের মনকে এই রূপ উৎকৃটরূপে প্রেরণ ক্র, 
যেমন যেন নিপুণ ও কর্মিষ্ঠ হয়। বেমন গাভীগণ ঘাসের প্রতি রত হয়, 
তদ্দ্রপ অন্নের এতি স্তবকর্তীর1! যেন রত হুয়। বিমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়! 

তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ(১)। 

২। হে সোম! পুরোহিতগণ স্তবের দ্বার! তোমার চিত হরণ করতঃ 

সকল গ্থণূনে উপবেশন করিতেছেন । আঁর আমার মনে ধন লাভের জন্য 

নান! কাঁমন উদয় হইতেছে । বি্মদের জন্য ইত্যাদি 

৩1 হে সোম! আমার এই পরিণত বুদ্ধির দার] আমি তোমার তাঁব* 

কার্ধ্য পরিমাণ করিয়! দেখিতেছি। যেরূপ পিত| পুত্রের প্রতি, তদ্রপ তুমি 

আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও | বিপক্ষ সংহাঁর করিয়। আমাদিগকে নুখী 

. কর) বিমদের জন্য ইত্যাঁদি। 

৪। হে সোম! যেরূপ কলসগুলি জল উত্োলন করিবার জনা কূপের 
মধ্যে যায় (২), তদ্রপ আশমাদিগের স্তব সমস্ত তোমাতে যাইতেছে ।"আঁমা- 
দিগের প্রাঁণ রক্ষার জন্য তুমি এই যজ্ঞকে ধারণ অর্থাৎ সুসম্পাঁদন কর। 

যেরূপ বাঁরিপানাভিলাধী ব্যক্তি ঘাঁটের নিকট পানপাত্র ধারণ করে, তদ্রপ 

তুমি ধারণ কর। 
৫। বিবিধ ফল লাভের অভিলাধী হইয়া নেই সমস্ত ধীর বাক্তি অনেক 

একাঁর কাঁধ্য করিয়া তোমার পরিতোষ করিয়াছেন, কারণ তুমি মহ্থানৃ, তুমি 

মেধাবী । অতএব তুমি গাঁভী ও অশ্থে সমকীর্ণ গোষ্ঠ আমাদিগকে দাঁন কর। 

(১) বিমদ খাষির প্রণীত বিস্তর শোকে “ৰি বঃ মদে ৰিবক্ষসে ” এই রূপ এক 

একটি ধর (ধুয়া) দৃষ্ট হয়। সীযণ এই ব্ূপ ধুব অংশের এক প্রকীর ঘা কথক্চিত 
ব্যধ্য। করিয়াছেন । কিন্তু ৰোৌধ হয় ইটা গানের ভনিভার মত (বঃ)এই শবের এস্ছলে 
কোন অর্থ দেখ। ধায় না| কেবলনৃত্য ও গাঁনের লময় ঘেরুপ ছু একট অতিরিজ্ঞ 
শব বা অক্ষর পাদ পুরণস্বরূপ প্রয়োগ হয়, ইছাও তদ্দপ বোধ হয়। 

(২) পঞ্জাৰ ও. উত্তরপক্িম প্রদেশে এক্ষণে, যেরূপ কুপই জল পরই এমা 
উপায়, পূর্বেও মেইরূপ- ছিল । 



৭ আষ্টক, ৭ অধ্যায় |] খখ্েদ সংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ২৫ সত | 

» শ্রীল প্লাস হাতল শী জি শেলী শি জপ শা পাপ পাত শপ শশী সপ ৮২ শি শ সস 
লিপি পপ ও এড পা আস পপ পা অত আআ ৯৯ শসা 

৩। ছে সোম! আমাদিগের নারির রক্ষ। ঝর এবং নান! মুর্িতে 

অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ বিশ্বভুবন রক্ষ|! কর। তুমি আমরদিগের প্রাণধারণের 
জনা সমস্ত ভুবন অন্বেষণ করিয়! জীবনের উপাঁয় আহরণ করিয়! দিয়! 

থাঁক। বিমদের জন্য ইত্যাদি । 

৭) হে সোঁন! তুমি সব্বপ্রকারে আমাদিগের রক্ষাবত্তীন্বরূপ হও। 

কারণ তুমি দুদধর্য। হে রাজা! শক্রদিগকে দুর করিয়! দাও । আঁমাদিগের 
নিন্দক যেন আমাদিগকে কিছুই ন| করিতে পারে । বিমদের জন্য ইত্যাদি । 

১৮ | হে সোম! তোমার কার্য অতি নুন্দর। তুমি আমাঁদিগের অন্ন 

আহরণ করিয়! দিবার জন্য সতর্ক থাক । তোঁমাঁর মত আমাদিগকে ক্ষেত্র, 

অর্থাণ ভুমি দাঁন করিবার লোঁক কেহ নাই। আঁমাদিগের অনিষ্টকারী 

লোঁকের হুস্ত হইতে ামা্রিগকে রক্ষা! বর এবং পাপ হইতে ত্রাণ কর। 

বিমদের জদ্য ইত্যাদি | 

৯। যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হুয় এবং আঁমাঁদিগের সন্তানদিগকে 
সেই যুদ্ধে বলিদান দিতে হয়, যখন যুদ্ধকাঁরী শত্রগণ চতুর্দিক হইতে আমা-. 
দরিগগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে থকে, তখন, ছে সোম ! তুমি ইজ্দের সহাঁয় 
ইও, হার আপদ,বিপদ বক্ষ কর, কারণ তোঁমার মত শক্ত সংহাঁরকারী 
কেহ নাই। বিমদের জন্য ইত্যাদি । 

১০। এই সেই সোঁম স্ফীত হুইতেছেন, ইনি ত্বরায় মতত1| উৎপাঁদন 

করেন, ইন্দ্র ইহাকে প্রীতির দহিত গ্রহণ করেন। ইমি মহাঁপগ্ডত, কক্ষীবান্ 
খধির বুদ্ধি স্সুর্তি করিয়াছিলেন । বিমদের জন্য ইত্যাদি । 

১১। ইনি বুদ্ধিমীনূ দাঁতাব্যক্তিকে গাভী ও অশ্ব আনির! দেন; ইনি 
সপ্ত পুরোহিতকে অভিলযিত বস্তু দিয়াছেন; ইনি অন্ধ ও পঙ্গুকে তাহা - 

দিগের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । 



৭অই্ইক, ৭ অধ]ঁয়।] খখেদ সংহিত1। [১০ বগল, ২৩ চুজ। 

২৬ সুক্ভ। 

পুষা দেবতা | বিমদ খষি। 

১। উত্তম উত্তম স্ব প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই সকল স্ব পুষ +ঙেবের 
প্রতি প্রয়োগ কর! হইতেছে । অতএব নেই মহায়াঁন্ সর্বদা রথ যৌজনা- 
পূর্বক আসিয়! দাত। চুই জনকে (অর্থাৎ যজমাঁন ও ভাঁহাঁর বনিতাঁকে) রক্ষা 
ককন। 

২। এই মেধাবী ঘজমানব্ক্তি, পুধাদেবের মণ্ডল মধ্যে যে প্রচুর জলের 
ভাগার আছে, তাঁহ! বঙ্ছের দ্বার! পৃথিবীতে আঁনয়ন করেন, সেই পুষাদেব 
যেন ইহার স্তবের প্রতি বর্ণপাঁত করেন(১)। 

৩) সেই পৃষাদের সোমের তুল্য রলসেচনকাঁরী; তিমি উত্তম সবের 
প্রতি কর্ণপাত করেন, সেই নু্তী পৃষাঁদেৰ বারি সেক করেন, আমাদিগের 
গো মধ্যে বাঁরি সেচন করেন । 

৪। হে পৃষাঁদের ! আমরা! তোমাঁকে মনে মনে ধ্যান করিতেছি, তুমি 
আমাদিগের শ্বেত স্ফৃত্তি করিয়! দাঁও, তোমার সেবার জমা পুরোহিতগণ 
ব্যতুডমমন্ত হয়। 

৫। নেই পুষাদেব যজ্ঞের অর্ধাংশের ভাগী, তিনি-রথে অশ্বযো জন|- 

পুরর্ক গমন করেন, তিনি মনুষ্যদিগের হিতকাঁরী খবিবিশেষ; তিনি 
রুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বন্ধুন্বরূপ, তাঁছাঁর শক্রদিগেকে দুর করিয়। দেন। 

৬। গর্ভীধাঁন গ্রহণ করিবার যোগ্য নুন্দরমূর্তিধারিণী ছাঁগী এবং 

যে ছাগল, দে সকল পশুর প্রভু পুরানরের । তিনি £ মেষলোমের বত বস্ত্র বয়ন 

করেন, [ন, তিনিই বস্তু ধৌত করিয়া দ্রেন(২)। 

৭1 প্রত পুষা অমর অধিপতি, প্রত এয কলর পুরিকঃ । সেই 

লাঁগিলেন। 

(১ পুষ। হুর্ধয একই, সূর্য্য হইতে রৃণ্টি, এই নিমিত্ত তাহার মণ্ডগ মধ্যে জল 
ভাগার। পপ | 

(২) ছাগই পুষখুর বহন, তাহা! পুবের্ব বল হইয়াছে । এইচ্ছানে মেধলেমের 
বন্্র বয়ন ও ধৌত করণের উল্লেখ পাওয়। যায় । 



৭ আষ্টক, ৭ অধটায়। ] খগ্েদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ২৭ ভুত 

৮। হে পূষা! ছাগলের তোঁমীর রথের ধুরা বহন করিতে লাখিলঃ 

তুমি বহুকাঁল পুর্বে জন্থিয়াছ, কখন আপন অধিকার হইতে ভ্রট হও নাই, 
সকল যাঁচকের মলোবাঞজী পৃণ কর। 

৯। সেই মহীয়ামূ পুষাদেব নিজ বলের দ্বারা আমাঁদিগের রথ রঙা 

ককম। তিনি অন্নের বৃদ্ধি সম্পাদন ককন, তিনি আঁমাঁদিগের এই নিমন্ত্রণের 

প্রতি কর্ণপাত কৰন। 

২৭ সুস্তু। 

ইন্দ্র দেবত1। বসুক্র ধষি । 

১1 (ইক্দ্র কহিতেছেন)-_হে স্তবকাঁরীভক্ত ! আমার এইরূপ স্বভাব 

যে, সোঁম যজ্ঞের অনুষ্ঠানিকাঁরী যতমাঁনকে আমি অভিলধিত ফল দিয়? 
থাকি । আর যে হোমের দ্রব্য আমাকে ন1 দেয়। সে সত্যকে নষ্ট করে। 
যে কেবল চতুর্দিকে পাঁপ করিয়া বেড়ীয়, তাহার আমি সর্বনাশ করি । 

২। খষি কহিতেছেন__যে দক ব্যক্তি দ্বৈবকর্মোর_ অনুষ্ঠান ন!-করে 

এবং কেবল তাঁহাঁদিগরের নিজের উদর পুরণ করিয়া স্ফীত, হইয়! উঠে, আমি 
যখন তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাই, তখন, ছে ইজ্জ ! তোমার নিমিত্ব 

পুরোহিতদিগের মহিত একত্র স্ুলকায় বুষকে(১ পাঁক করি এবং পঞ্চদশ 

তিথির পরত্যেক তিথিতে সৌঁমরস প্রস্তুত করিঘ়!থাকি। 

৩। (ইন্দ্র কছিতেছেন)--এমন কাঁহকেও আমি দেখি না, যে ব্যক্তি 
দেবশৃম্য ও দৈবকর্মাবর্জিত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধে নিধন করিধাঁছে এ কথ! 

বলিতে পারে । যখন আমি যুদ্ধে যাইয়া তাহাদিগকে সংহার করি, ভখন 
কলে সেই সমস্ত বীরত্বের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করে। 

৪। যে সময়ে জাঁমি সহসা! অতর্কিতরূপে যুদ্ধে প্রব্ত্ত হই, তখন 

যত খবিগ্ণ জ|মাঁকে বেহটন করিয়া অবস্থিতি করেন | প্রজার মঙ্গলের 

(১) এখানে “ বুষভ্ " পাক বরার উল্লেখ পাওয়। যায় । ২ ও ৩ খকে দেবশবন্য 
শক্রদিগের উল্লেখ ছে। ভাহার। বোধ হয় অনার্ধ)গণ। ই 
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জনা আমি সন্ত বিহারকারী শত্রকে পরাভব করি, তাহার চরণ ধারণ 

করিয়া আমি তাঁহাকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করি। 

গ। যুদ্ধ আমাকে নিরঁরণ করিতে পারে, এমন কেহ নাই; আমি 

যদি ইচ্ছা! করি, পর্বতেরও আমাকে রোধ করিতে পারে না । আমি 
যখন শব্দ করি, তখন যাহার কর্ণ নিতান্ত নিম্তের্) সেও ভীত হয়, অর্থাৎ 

তাহার বর্ণকুহরে পর্যন্ত সেই শব্দ প্রবেশ করে। এমন কি কিরণমালী 

হূর্মা পর্য্যন্ত দিন দিন কম্পিত হইতে থাকেন। 

৩। আঁমি ইন্দ্র, আমাকে যাহারা মানে লা, যাহারা দেবতাদিগের 
নিমিত্ত প্রস্তত কর হইয়াছে এপ সোমরস বলপুর্ববক পাঁন করে, যাহার! 

বাঁছুচালন! করিতে করিতে হিংসা করিবার জন্য আসিতে থাকে, আাষি 

তাঁহাঁদিগকে ততক্ষণাৎ দেখিতে পাই । আমি মহীগাঁনৃ, আমি সকলের 
বন্ধু, আঁনখকে যাহার নিন্দা করে, আমার বজের প্রহার তাহাঁদিগের্ই প্রতি 

প্রেরিত হয়। 

৭। (খধি বলিতেছেন)-হে ইন্দ্র ! তুমি দর্শনও দিলে, বু'্টিও বর্ষণ- 
করিলে, তুমি সুদীর্ঘ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া; তুমি প্রথমেও শক্র বিদীণ করি- 

যাছ, পরেও করিয়াছ। সেই ইন্দ্র এই বিশ্বভুবনের অপর পারে আছেন, 

এই সর্বব্যাপী দ্যাবাপৃথিবী তাহাকে পরাভব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করিতে 
পারে ন। 

৮) (ইজ্্র বলিতেছেন)-__গ।ভীগণ অনেকগুলি একত্র হইয়া যব 

ভক্ষণ করিতেছে; আমি ইজ্জ, তাঁছাঁদিগের ম্বত্বাধিকারীর ন্যায় ভাহা- 
দিগের তত্বাবধ|ন করিতেছি, দেখিতেছি যে তাহারা রাখালের মহিত চরি" 
তেছে। নেই সমস্ত গাভীকে আহ্বাঁন করিবামাত্র তাহারা অপনাদিশের 
স্বত্বখধিকারী স্বামীর নিকট উপস্থিভ হইল। সেই স্বামী গাভীদিগের 

নিকট হইতে কতই দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়াছেন। 

৯.। তোমাতে ও আমাতে একত্র হায়! এই বিস্তীর্ণ পীস্তর ঘধো 

এই ফকল যবতক্ষণকারী ও ঘানভক্ষণকাঁরীিণকে দেখিগ্েছি। এই 

স্থাঁ(ন অবস্থিত হইয়া, "এন আমরা দাতাব্যক্তির প্রতীক্ষা! করি । সেই 
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পরোপকারী ব্যক্তি যেন পৃথগ্ভূতকষে একত্র করিতে পারে, অর্থ1ৎ সকল 

পশু একত্র সংগ্রহ করি ও পারে(২)। | | 

১৩। নিশ্চয় জানিও, আমি এই স্থানে যাহ! কহিতেছি, সতয। কি 

দ্বপদ, কি চতুষ্পদ, সকলি আমি হৃন্ি করি । যেব্যক্তিআ্ীলোকদিখের- 

সঙ্গে. পুকষকে যুদ্ধ করিতে পাঠায়, আমি বিনা হুদ্ধে--ভাহঃর-এম- এ হর? 

করিয়া ভজদিগকে দাগ ণ করিয় দিই(হ) ূ 
্ আজ প্লাক পরী জপ, ৮ ৯৯জী 

১ যাহার. চক্ষু £বিহীন কনা! কখন ছিল, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই 

অক্ক্ন্যাকে আশয় পর্ণ করে ? যে ইহাঁকে বহন করে, যে ইভাঁকে বরণ 

ক কেই ব! ত।হাঁর প্রত বর্ধাক্ষেপ (অর্থাৎ হিংসা) করে(৪)?। 

১২। কত স্ত্রীজোক আঁছে, যে কেবল ভার্থেই প্রীত হইয়া নারীলহ- 
শ্বাঁসে অভিলাধী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয় £ যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার 

শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনে!মত প্রিয় 
পাঁত্রকে পাঁতত্বে বরণ. করে(৫)। 

(২) এই অনুবাঁদটা নিতাস্ভ আমুমীনিকরূপে করখ হইয়াছে । লারণ এই 
শোকের ব্যাধ)1 করেন নাই, কেন বলিতে পারি ন| । এই খকে ও পূর্বের খকে পশু- 
চাঁরণের কথ। আছে । 

(৩) অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের বুদ্ধ. কর] অন. 
(৪) অন্ধকন্যাঁর বিষয়ে াঁয়ণ কছেন, যে জগ্রড়ের স্বলীতুত প্র্থতিই যেই অন্ধ- 

কন্য] । ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর তাঁহাকে আশ্রয় দেন; অর্থাত প্রলয়কাঁলে নিজের 
লহিত একীভূত করিয়া লন | কিন্ত এ পৌরাশি কমত লঙ্গত ব্যাঁখ্য।, প্রকৃতি ও প্রলয় 
প্রভৃতি কথ। খথেদে অপরিচিত। অন্ধকন্যার বিবাহ হয় ন), এই মাত্র বোধ হয় 
খকের অর্থ | পরের খক দেখ। 

(৫) তদ্, ও.সুগঠন কন্য1. অনায়াসে ঘনোষত পতি বরণ কগিতে..পাঁরে এই 
খকের মর্। তণ্কালে বোধ হয় কন্য। নিজ পতি বরণ করিতেন। এক্ষণে পুর্ব ধকের 
লায়ণের পৌরশপিক ব্যাখ্যা কি পাঠকের লঙ্গত বোধ হয়? এই ছ্ইটা ধাকের 1101 
কৃত অনুবাদ ও তীর মত উদ্ধৃত করিতেছি 

11, “ ভড1)0 800দ17815 বন]] 19319 (19 110 ৫9021066206 & 1181 জ]২0 
০৪ মা 0৮ চ1)0 111 10101 20556117086 10110 1)0 08063 00 01 দা০০৪ 8001) & 
90819 

12 « ০ম [1য় & 0108) 13 88818290 দা111) (6119 £7986 ৫8160) ০0৫ 117) 
মা1)0 88919 রা ] 2 | 19 (1)8 19101919 বান 18 10817090700 : 9119 1)978911 10798 
[০ 01)00895] 168 7161)0 &10010£ ১০ 09০00016. 

&চয ৪. 706 1769 600) 0019 08888£9 9৮0960919০0. 0180109 1) (16 
2 0: 0912 1090800898৪ 8110790, ৪0707981098 8619886) 60 00090 17 61)058 

10065 
92780762658, 501 ৬ (10884)। 01. 488-59, 



৭ জষ্টক, ৭ অধ্যাঁয়।] খগ্থেদ সংহিতা | [১5 মণ্ডল, ২৭ গজ | 

১১। সুর্য্যদেব চরণদ্বার] আলোক উদ্দিরণ করিতেছেন, মিজ মগ্ুল- 
স্থিত অধলোঁক গ্রাস করিতেছেন, অপন মস্তকের আঁবরধকারী কিরণ- 

সমূহ লোঁকের মস্তকের দিকে প্রেরণ করিতেছেন । উর্ধে অবস্থিত হুইর! 

আঁপন সন্িধাীনে আলোক প্রেরণ করিতেছেন, আঁবাঁর শিশ্ন দিকে বিস্তীর্ণ 
পৃথিবীতে আঁলোঁক বিস্তার করিতেছেন । 

১৪। যেরূপ পত্রহীন_বৃক্ষের ছয়! খাঁকে ন, তদ্রুপ এই প্রকাণ্ড চির- 
বিচরণশীল ক্ুধোর ছাঁয়] নাই। (ছ্যুলোকস্বরূপ) মাত! স্থির হইয়! রহিলেন, 
[ম্বধ্যন্রূপ) গর্ভস্থ শিশু পৃথকৃ হইয়! ছুপ্ধ পান করিতেছে । এই গাঁভী 
অপর এক গাঁভীর বসকে ম্নেহভরে লেহন কারয়! নির্মাণ করিল। এই 
গাভী আপনার উধঃ রাঁখিবাঁর স্থান কোথা পাইল ?। 

১৫ । সাত জন পু'কষ নিন্নস্থান হইতে আগমন করিলেন; আট করন 

উত্তর দিক. হইতে অঠসির! তীহাঁদিগের সহিত মিলিত হইলেন। নুধীর নয় 
জন পশ্চিম হইতে উপস্থিত হইলেন, দ্রশজন পুর্বদিক হইতে । সকলে সেই 
যজ্ঞভৌভনকারী ইন্জ্রকে সংবদ্ধন! করিতে লাশিলেন(৩) ॥ 

১৩। দশ জনের মধ্যে সব্বাঁজে কপিল, ব্ণধারী একজন আছেন, 

তাহাকে ক্রতু সাধনের জন্য পররণ কর! পার মাতা সন্ভূট হইর1 জলের 
মধো গর্ভীধান গ্রহণ করিলেন (৭)। 

১৭। পুকষগণ স্থুলকাঁয় মেষপও পাক, করিল। পাণজ্রীড়াস্থলে 
পাঁশগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আর দুইজন প্রকাণ্ড ধনু ধারণপুর্ব্বক 
মন্ত্র উচ্চারণতার1] আপনাদিগের দেহ শুদ্ধ করিতে করিতে জলের মধে/ 
বিচরগ করিতে লাগিল। 

(৬) কেহ কেহ কছেন, ইন্দ্র খন তুমুল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন ুর্দিক 
হইতে যে সকল ঝটিক? উঠে, ভাহাদিগের কথ। হইতেছে । 
(0) লায়ণ কছেন, লাংখ্যপ্রণ্তো কপিল বে গ্ুবৃতিতত্ত নিরূপণ ফরিয়ছেন ৃ 

লেই কথ? এস্ছলে নিগুঢ়ভাবে উন্সিখিত হইয়াছে । এ ব্যাথ্যা হে বিত্ত অবতাও 
অমূলক, লাংঘঃপ্রণেত] কপিল, যে ধথেদের অপরিচিত ছা পাঠককে বল! 
অনবিশ্যক | ১৪ খাকের নায় এই খ'কও মুত] অর্থে বোধ হয় ০৩০ সু 
ও 1৬ “অর্থ বোধ হয় য় ুর্ধ্য | 

ছবি ,৯) 



৭ অই্টক, ৭অধ্যায়। খথেদ 'সংহিতা। [১০ মণ্ডল? হ৭ হুক |. 
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১৮ | চীৎকার করিতে করিতে তাহার! চতুর্দিকে গমন করিল, তার্ধেক 

গাঁক করিতেছে, আর অঞ্ধেক পাঁক করিতেছে ন1। এই সমস্ত কথ! মবিতণ- 
দেব আমাকে কহিয়াঙ্েন। কান্ঠ যাহার অন্ন, অর্থাৎ অগ্নি, তিনৈ হৃতম্থরূপ 

অন্ন ভাগ করিয়! দিতেছেন । 

১৯ । দেখিলাম, বিস্তর লোক দূর হইতে আদিতেছে, অযত্বসি দ্ধ 
আ'হাঁরদার। প্রাঁণযাত্র! নির্বাহ করিতেছে। ৫সই সকল লোঁকের গ্রভূ স্ধুই 

দুই ব্যক্তিকে যোজিত করিতেছে, তাহাঁর বয়স নি সে তত্ক্ষণাঁৎ বিপক্ষ 

সংহাঁর করিতেছে । 

১৯০ | আমি প্রমর, আমার এই ছুই বূষ যোজিত রহিয়াছে, ইহা" 
দিগকে তাড়ইও না, পুনঃ পুনঃ সাল্তবন! কর। ইহার ধন জলেনক হইতেছে। 
যে বীর গাভীদিশকে মার্জন করিতে জানে, দে উপরে উঠিয়ছে। 

₹১। এই যেবজ্ব প্রকাণ্ড জুর্্যমগ্ুলের নিম্নভাগে ঘোরতর হেগে, 
পতিত হইয়াছে, ইহার পর আরও স্থান আছ । যাহাঁর। স্তব করে, তাহার! 
অক্েশে সেই স্থান পার হইয়1 যাঁয়। 

২২। প্রত্যেক বৃক্ষের (অর্থাৎ প্রত্যেক কাঁ্ঠনির্দিত ধনুকের) উপর 
গাভী (অর্থাৎ গাভীর ব্নায়ু নির্মিত ধনুগু “ণ) শব্দ করিতে লাগিল। পুঁকষকে 

ভক্ষণ করে (অর্থাৎ শত্রদিগকে সুংহার করে), এরূপ পক্ষীগণ (অর্থাৎ বাঁণ 
সমস্ত) নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত ভুবন ভয় পাইল, তখন সকলে 

ইন্দ্রকে মলোমরস দিতে লাগিল এবং খধিও তাহা! শিক্ষা! করিলেন । 

২৩) মেঘগণ দেবতাদিগের স্ক্টিকৃলে -সুরবু-এথম.৫দ২).বিয়ছ্িল। 
সেই মেঘ ইন্দ্র ছেদন করাতে, তাঁহার মধ্য হইতে জল নির্গত হইল। ৮. 
বাঁ. ও সুর্য এই তিন দেবত1 যথাক্রমে পৃথিবী উদ্ভিজ্জ্যদিগকে পরিপক্ক 

করে। আর বাহুও সূর্য্য এই ছুই দেবতা| শ্রীতিকর জলকে বহন করিতে থাকে। 

২৪। সেই সুধ্যই তোমার এ[ণধারণের. উপর) যজ্ঞের সময় 

কুর্ষের সেই প্রভাব গোপন করিও না, অর্থৎ বর্ণন1 ও্তব করিতে শৈথিল্য 

করিও না, সেই সূর্য্য ব্বর্গকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি অলকে গোপন 

অর্থ(ৎ শোষণ করেনঃ তিনি পরিষ্কারক। তিনি নিজের গতি কখন আগ 
করেন ন' | 

১8৪৪ 



৭অষ্টক,৭ অধ্যায়|] খখেদ সংহিত। [১* মণ্ডল, ২৮ ছুক্ত | 
টি... 
০১৯০৫ সা সস 

২৮ সুক্ত। 

ইন্ড্র দেবত1। বস্ত্র খাবি । 

১। (ইন্দ্রের পুভ্র বসুক্র তাঁহার পত়ী কহিতেছে)--আর সকল প্রভুই 
এলেন, কিন্ত কি আশ্চর্য্য ! আমার শ্বশুর এলেন ল|| তিনি যদ্দি অসিতেন, 

তাহ! হইলে ভৃষ্টযব (যবভাঁক1) খাইতেন, সোমরূন পাঁন করিতেন ॥ উত্তম 
আহারাদি করিয়! পুনব্বার নিজ গৃহে যাঁইতেম । 

২। তিনি তীক্ষু শৃক্গধারী ৰবষের ন্যাঁয় শব্দ করিতে করিতে পৃথিবীর 
উন্নত বিস্তীনপ্রদেশে অবস্থিত হইলেন । তিনি কহিলেন, যে আঁমাঁকে উদর- 
পণ করিয়! সোঁমরস পন করিতে দেয়, আঁমি তাহাকে সকল যুদ্ধে রক্ষা করি। 

৩। হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশে হোম করণ হয়, 
তখন তাহাঁর1 শীন্র শীত্র গুস্তরফলক সহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোঁম- 
রস প্রস্তুত করে, তুমি তাহা পাঁন কর। তাঁহারা ব্ষভসমূহ(১) পাঁক করে, 
তুমি তাঁহ। ভোজন কর | 

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমার ক্ষমতা এপ্রকাঁর কৰিয়া দাও, যে" 

আমি ইচ্ছ/! করিলে, যেন নদীর জল বিপরীত দ্দিকে যাঁয়; যেন 
ভূখভোঁজী হরিণ সিংহকে পরাওমূখ করির| দিন] তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 

ধাবমান হয়ঃ যেন শ্গীল বরাঁহুকে বন হইতে তাঁড়াইয়! দেয়(২)। ৃ 

৫1 হে ইন্দ্র! আঁমি বালক, তুমি প্রাচীন ও বুদ্ধিমানৃ,আমার সাধ্য কিঃ 

যেআমি তোমার শব করিতে পারি । তবে তুমি সময়ে সময়ে আমাদিগকে 

উপদেশ দাও, সেহ নিমিত্ব তোমার স্ব কিঞ্চিনংণে করিতে সমর্থ হই। ৰ 

৬। (ইজ্্র কাহতেছেন)। আমি প্রাচীন, আমাকে সকলে এইরূপে স্তব 

করে যে, আমার কার্ষযভার স্বর্গ অপেক্ষাও গুকতর । আমি একসজে 

সহত্রাঁধিফ শত্রুকে দুর্ব্বল করিক়। ফেলি । আমার জগ্মদাঁতা আমাকে এইরূপ 
জছ্গা দিয়াছেন, যে আমার শক্র কেহ থাকিবেক না। 

(১) এখানেও “ বুষ্ভ "' পাক করার উল্লেখ পাওয়া বায়। 
(২) দিংছ ও হরিপ, বরাহ ও শৃগালের উল্লেখ। 



প. আষ্টরক, ৭ অধ্যায়। ] খধেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ২৮ সুতি |" 

৭। হে ইন্দ্র! দেবতার! আমাকে তোমারই তুলা প্রাচীন ও প্রত্যেক 
কর্মে পারক এবং অভিলধিত ফলদাঁতা বলিয়া! জানেন। আমি আহ্লাঁদের 
সহিত বজ্প্বার| রুত্রকে বধ করিয়াছি; আনি নিজ মহুতবগুণে দাতাকে গোধন 

দেখাইয়| দিয়াছি। 

৮। দেবত'রা! আ'সিলেন, কুঠার ধারণ করিলেন, জল কাঁটিয়! দিলেন, 
মনুষ্যদিগের উপকাঁরার্থে জল বর্ষণ করিলেন । নদীমধে। মেই নুঙ্গর জল 
রাঁখিয়! দিলেন, আর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দেখেন, তাঁহাই দগ্ধ করিয়! 
নির্গত করিয়া! দেল। 

৯। ইন্দ্র ইচ্ছা হইলে শশকও(৩) তাহার এতি ৫প্ররিত ক্ষুরকে গ্রাস 
করে, আমি দুর হইতে লো নিক্ষেপ করিয়া! পর্বত ভেদ করিয়া! ফেলিতে 
পারি। ক্ষুদ্রের নিকট বরহৎও বশ হয়! থাকে, বাঁছুরও আপনার দেহ 

ল্কটীত করিয়! বূষের দিকে ধাবমান হয় । 

১০। যেরূপ সিংহ, পিঞ্জরে কদ্ধ হইয়| চতুর্দিকে আপনার পদ ঘর্ষণ 
করে(8), তজ্প শ্যেনপক্ষী আপনার নখ ঘর্ণ করিতে লাঁগিশ। যি 

মিষ কদ্ধ হইয়া! ভূষ্ণাযুক্ত হয়, তাহ! হইলে গ্োঁধ! তাহার নিমিত্ত জল 

আহরণ করিয়! দেয় । (অর্থাু ইন্দ্রের ইচ্ছা! হইলে এইরূপ ঘটে)। 
১১। যাহারা যজ্ছের অন্নদ্বারা দেহ পুরি করে, তাহাদিগের জন্য গৌধ। 

অকর্েশে জল আহরণ করিয়! দেয় । তাঁহার] সন্প্রকার রসযুক্ত সোম পান 
করে এবং শক্রদিগের দেহ ও বল ধংস করিয়া দেয়। 

১২। ফাঁহাঁরা সোঁমরসের যজ্ঞ করিয়া, নিজ দেহ পুষ্ট করিয়াছেন। 

তাহীর। উত্তম কার্ধ্য করিয়াছেন বলিয়1 নুকন্মাত্বিত হয়েন। হছে ইন্দ্র! 

তুমি মনুযোর ন্যায় স্প উবাক্য উচ্চারণপুর্বক আমাদিগকে অন্ন আহরণ 
করিয়া দাও। কারণ দিব্যধামে তোমার « দানবীর ” এই নাম প্রসিদ্ধ 
আছে। 

৫) শ্রুশকের উল্লেখ । 
(8) তখন কি এক্ষণকার ন্যায় লোকের দর্শনার্থে লি€হকে পির করিয়া 

রাখিত । গোধার উল্লেখ ও এই ধকে অছে। টি 



ণঅই্টক,৭ অধায়।] খথেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ২৯ হক্ত 

২৯ সুক্ত | 

ইন্দ্র দেবত।। বসুক্র ধষি। 

১। ছে শীত্রগাঁমী অশ্িদ্ধয় ! এই নুনির্ধূল স্তব তৌমাঁদিশের উদ্দেশে 
যাইতেছে । যেরূপ পক্ষী সভয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতৈ করিতে 
আ'পন শাঁবককে রক্ষের কুলার মধো সংস্থীপন করে, আমি তাদৃশ যত 

এই স্তব প্রস্তুত করিয়াঁছি। কত দিন এই স্তবে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করি, 
তিনি অ্সিক়! যজ্ঞ সম্পন্ন করেন । তিনি নেতাব্যক্তিদিগেঃঠও নায়ক, 

তিনি মনুষ্যের হিভা্ধা, তিনি রাঁত্রিভে সোঁমের ভাগ গ্রহণ করেন । 

২। হে ইন্দ্র! তুমি নেতাব্যক্তিদিগেরও নায়ক । অদ্কাঁর প্রাতঃ- 
কাল ও অন্য অনা প্রাঁতঃকাঁল যেন তোমার ভবে ক্ষেপণ করিতে পারি। 

তেমাঁকে তব করিয়া! ত্রিশোৌক লাঁমক খুবি শতব্যক্তির সাহাম্য পাই?! 

ছিলেন এবং কুৎস নামে খষি তোঁমার সহিত এক রথে আরোছণ করিয়ৃ-: 

ছিলেন | 

ও। হেইজ্জ! কোন্ শ্রকাঁরের মত্তুতা তোমার সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর? 

তুমি মামাদিগের স্তুতিবাঁকা অবণপুর্ধক মহাবেগে যজ্ঞগৃহের দ্বারাভিমুখে 

এস । কবে আমি উত্তম বাহন পাঁইব ? কবে আমি অবের দ্বারা অন্ন ও অর্থ 

আপনার নিকটে আকর্ষণ করিতে পারি ? | 

৪1 হেইন্দ্র! কবে অর্থ হইবে ? কোন্ স্তব পাঁঠ করিলে তুমি মনুষা- 
দশকে তোর মত করিবে? কবে আসিবে? হে কীর্ভিশালী! তুমি যথার্থ 
বন্ধুর ন্যায় সকলকে রণপোঁবণ কর, স্তব করিলেই তুমি ভরণপোষণ কর। 

€। হেরপ গতি আপনার গৃতীর, কাঁমূন! পুর্ণ, করে, তদ্রপ যাহারা 
ভোমার কামনা পুর্ণ ক করে, অর্থ] ইচ্ছামত যজ্ঞ সম্পাঁদন করে, তাহা 
দিগাকে যথেষ্ট অর্থ দাও, যে হেতু তুণি সূর্যের ল্যার দাতা, ছে বছুরপ- 

ধারী! যাহার! চির এচলিত স্ততিবাক্য তে।মাঁর উদ্দেশে পাঠ ঝরে এবহ 
অন্ন দেয়, তাহাদিগকে অর্থ দাও। 

৩। ছেইন্জা! পূর্ব্বকালে অভি সুন্দর ক্য্ি পক্ধিগ্াদার1 বিরচিত 



৭.অই্টক) ৭ অধ্যায়।] খঘেদ নংহিত1। [১০ মণ্ডল. ৩০ হ্ৃত্ত 

সোমরস প্রস্তুত বর] হইয়াছে, ইহ। পাঁন করিয়] তুমি যেন গ্রীত হও) এই 

মধুর রসযুক্ত অন্ন যেন তোঁনার পক্ষে সুস্বাদু হয়। 

৭। সেই ইন্দ্রের জন্য পাঁত্র পুর্ণ করিয়া মধুরস দেওয়| হইল, কারণ 
তিমি যথার্ধই ধন দাঁন করেন। তিনি পুথিবী অপেক্ষা বৃহৎ হই! উঠি" 
লেন; তিনি মস্ুষোর হিতৈষী ; গাছ! কাঁ্ধ্য ও পেঠকষ আঁম্চর্ধা। 

৮) চম্হকাঁর বলশাঁলী ইন্দ্র বিপক্ষ টন্যগণকে আচ্ছন্ন বরিয়] 

ফেলিলেন, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শত্রসৈন্য ইহার সহিত বন্ধুত্ব করিবার 
জন্য চেষ্ট1 করিতেছে । হে ইন্দ্র! যেমন অগতের হিতার্থে সুুদ্ধি ব্যক্তির 

ন্যায় তুমি যুদ্ধের জন্য রথে আরোহণ করিয়! থক, তদ্রুপ এখনও রথে 

আরোহণ কর । 

৩০ সৃত্ভ। 

জল দেবতা । কবষ খাষে। 

১। মনের যেরূপ শীত্রগতি, তদ্রুপ শীত্বগতিতে মোঁমরন যজ্ঞকাঁলে 

দেবতাদিগের উদ্দেশে জলের দিকে গমন কৰক | মিত্র ও বকণের জন্য 
বিস্তর অন্ন পাঁক এবং তীত্র বেগশালী নেই ইন্দ্রের জন্য শ্ুন্দর রচন1- 

বিশিষ্ট স্তব কর। 

২। হে পুরোহিতগণ ! হোমের দ্রব্যের আঁরোজন কর । জল তোমা" 
দিগের প্রতি ম্নেহযৃত্ত। দেই জলের দিকে আগ্রহের সহিত গমন কর। 

লোহিত্রবর্ণ পক্ষী ন্যায় এই যে সোম নিম্নে পতিত হইতেছে, হে সুন্দর- 

হস্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! তাহাকে তরঙ্গের আকারে বথাস্থ।'নে নিক্ষেপ 

কর। . 

ও। হে পুরোহিতগণ ! . জলের সমুদ্রে গমন কর; অপাঁংনপাঁভ্ 

নামক দ্রেবভাঁকে হোমের দ্রব্দ্বার| পুজ1 কর। তিনি যেন অন্য তোমা- 

দিগকে পরিষ্কার জলের তরঙ্গ প্রদান করেন । তীঁহাঁর উদ্দেশে মধুযুক্ত.সোম 
প্রস্তত কর।, 

৪। ঘিনি বিমা. কাষ্ঠে.জলের মধ্যে ভুলিতে. থাকেন ধাহাকে ঘজ- 
মক িলিস্রিরশা লতি 

কা বিপ্রণ তুর করেন, সেই অপাংনপাঁৎ মাক (ে্... এভাঁদশা 



৭ অষ্টক,৭ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ৩০ চু । 

ন্ুরন জল যেন দন করেন, যাহ! পান করিয়! ইন্দ্র বলশালী হইয়। বীরত্ব 

প্রকাশ করিবেন । 

৫) যেসকল অলের সহিত মিশ্রত হুইয় সোঁম অতি চমতকার হইয়! 
উঠেন) পুকষ যেরূপ. সুরূপা!, যুবতীগণের মিলনে আনন্দ্িত,.হুয়, তদ্রপ 

ঘে জলের সহিত মিলনে সোম আনন্দিত হয়েন ; হে পুরোহিতগ্রণ ! এতা- 

দুশ জল আনয়ন করিতে গমন কর । যখন অখনয়ন করিয়া! সেই জল সেচন 

করিবে, যেন তদ্দার। সোমলত1! শোঁধন হইয়! যাঁর। 

৬। যখন. কোন, যুবাঁপুক্ষ্ প্রেমের সহিত প্রেমপরিপূর্ণ! যুবতী- 
দ্িগ্নের, দিকে গমন. করে, তখন ঘেমন যুবতীর! দেই হুবাঁর প্রতি অনুকূল 
হর) র, তদ্রপ জল সোমের প্রতি অনুকূল হইতেছে । পুরে হিতগণ ও তাহ!" 

দিগের যে স্ততিবাঁক্য সকল, ইহাঁদিগের সহিত অলন্বকপ দ্রেবদিশের বিশেষ 
পরিচয় অছে, উভয়েই স্বন্ব কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। 

৭ হে জলগণ! তামরা কদ্ধা হইলে, যিনি তোমাঁদিগের নির্গত 
হুইবাঁর পথ করিয়] দেন, যিনি তোঁমাঁদিশকে বিষম নিরেধ হইতে মোচন 
করিয়াছেন, সেই ইজ্জদরের প্রতি মধুপুর্ণ ও দেবতাদিগের মত্ততাঁজনক তরঙ্গ 
প্রেরণ কর। 

৮। হেক্ষরণশীল জলগণ ! তোঁম!দিগের গর্ভন্বরূপ যে মধুর রসযৃল্ত 
প্রশ্রবণ আছে, তাহার সুমধুর তরক্দ দেই ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ কর ॥ হে ধন- 
শালী জলগণ ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, আমার এই আহ্বানে যজ্ছের 

জন্য ঘ্ৃতদাঁন কর! হইতেছে এবং তোমাপিগকে সতব কর! হইতেছে। 

৯। হে জলগণ ! তোঁমা্িগের যে তরঙ্গ উভয় বিষয়ে গমন করে, 
(অর্থাৎ ইহ:লাঁক পরলোকের হিতকর হর), এতাঁদৃশ মত্ততাজনক তরঙ্গ 
ইন্দ্রের পনের জন্য প্রেরণ কর। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যাহা! মদক্ষরণ 

করিবে, যাহা! কাঁমন1 উদ্রিক্ত করিবে; যাহার উত্পন্তি আকাশে; যাহ 

ভ্রিলোঁকে বিচরণ করতঃ ভর্ে উঠিদ্! যায়| 
৯০] যেইঙ্জ জনের নিমিত্ত যুদ্ধ করেল, তাঁহার আজ্ঞা জলগণ 

তই ধারায় অর্থাৎ নান! ধারায় পুনঃ পুলঃ পতিত হুইয়। সোঁমের সহিত 



৭ অই্ক,৭ অধ্যায়।] খগ্ের সংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ৩১ জ্ষৃতঃ | 

পচ জপ ৯ জপ সপ ৯ সস পপ 

সাঁমের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়, তাহা'র। আত্বীয়ন্বরূপ | হে খধি! এতাঁদুশ 
জলগণকে ঘনলা কর । 

১১। হে জলগণ! দেবতাঁদিগের যজ্ঞের জন্য আ'মাদিগের যজ্ঞকার্ষে 

সহায়ত! কর; ধলাভের জন্য আঁমাদিগের নিকট পবিত্রতা প্রেরণ কর । 

যজ্ঞানুষ্ঠীন ঝাঁলে তোঁমাদিগের দুখ্স্থানের দ্বার সোঁচন করিয়া দাঁও, আমা- 
“দগের পক্ষে সুখকর হও। 

১২। হে জল্গণ! তোমার! ধনের গ্রভুম্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ 

সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর। ধনও উত্তম সম্তানদিগের রক্ষ।কর্তৃ- 

স্বরূপ হও) সরস্বতী ঘেন স্তবকর্তীব্যস্তিকে অন্ন দাঁন করেন। 
১৩। হে জনগণ! তোমর যথ্ন আঁসিতেছিলে, আমি দেখিলাম, 

তোমর! সত, চুগ্ধ, মধু লইয়! আদিতেছ।; পুরোঁহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমা- 

দ্িগের সম্ভাষণ করিতেছিল) উত্তমন্ূপে প্রস্তুত কর। হইয়াছে, এতাদৃশ 
সে'মরন তোঁমর! ইজ্জ্রকে ভরিয়। দিতেছিলে। 

১৪। এই সকল জল আঁদিতেছে; ইহারা ধন্রে আধার; জীবের 
ছিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ ! হহাদিগের স্াঁপনা কর | ইঞাঁরা রৃন্টির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচিত) ইহ।র। সোঁমরসের অনুকুল। ইহাঁদিগকে 
কুশের উপর স্থাপন কর। 

১৫। জলগণ আঁগ্রহর সহিত কুশের দিকে আনিতেছে। এই দেখ; 

ইহার| দেবঙাঁদিগের নিকট যাইবার জন্য যজ্ঞপ্কানে উপবেশন করিতেছে । 

হে পুরোছিতগণ! ইজ্ের নিমিত্ত (সাঁম প্রস্তত কর। এক্ষণে জল 

০2 প্রতীক 

৩১ হুক্ত । 

বিশ্বদেব দেবত ॥ কৰয খষি। 

১1 আসাদিগের স্তব যেন দেবভাদিগের নিকট গযনকরে। যজ্জের 
দেবত1 থিনি, তিনি যেন সকল শত্রর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষ1! করেন, 

«সই সমস্ত দেবতার সহিত আমাদিগের যেন বন্ধুত্ব হয়) আমর] যেন সকল 
'পাঁপ হইতে পরিত্রাণ পাই। | র 
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২। মনুষ্য যেন স্ব প্রকা?র অর্থের টা করে।পর যেন মতের পথে 

পল্লী শি 

চজঞ্াব্গাানিিন্ট 

৩। যজ্ঞকা্ধ্য আরম্ভ করা হইয়াঁছে। যজ্ঞীয়দ্রবয সমস্ত ক্ষুত্রে রহুৎ 

অহশ অংশ করিয়। রাঁখ। হইয়াছে, তাহারা দেখিতে নুন্দর হইয়াছে, 
তাহারা রক্ষার উপায়ম্বূপ । মোম যে প্রস্তুত করা হইয়াছে, ভাহার 
অন্যান আমর গ্রহণ করিলখম, তাঁহাঁভে আমীদিগের দেবতাঁর| যে কি 

গরকার ভদ্দিষয়ের জ্ঞান হইল । 

৪। অবিনাশী প্রজাপতি দাতৃজনে।চিত অন্তঃকরণ ধারণপুর্বক যেন 
কূপা করেন। যেন সবিতাঁদেব যজ্ঞকর্তীকে শুভফল দান করেন, যেন তগ 

ও অধ্যম। ভবের দ্বারা গরসন্ন হয়া স্নেহযুক্ত হয়েন, যেন আর সকল 

নুন্দরমূর্তি দেবত) তাহার প্রতি আনুকুল্য করেন। 

৫1 এই ব্তবকর্তাব্যক্তির নিকট সব পাইবার লালসাঁতে ষখন দেবতা - 

গণ কোলাহল করিয়। মহাঁবেগে আঁদিলেন, তখন বেন প্রাতঃকাঁলের ন্যায় 

পৃথিবী আমাঁদিগের পক্ষে আঁলোঁকমযী হয়। যেন সুখকর লনাবিধ অন্ন 
আমাদিগের নিকট আগমন করে| 

৩) আঁমার এই যে স্তব, তাহা এক্ষণে চিরপরিচিত বিস্ত'রিত ভাঁৰ 

ধাঁরণপুর্বক সকল দেবতার নিকট যাইবার জন্য বিস্তারিত হইয়াছে । আমার 
এই যে যজ্ঞ, তাহাতে সকল দেবতা! আঁসিয়! তুল্য স্ছাঁন অধিকীরপুর্র্বক 

নানাবিধ শুভফল দঁন করিবার জন্য আনুন, তাই! হইলেই আমি বলশালী 
হইব । 

৭| সেই বলই ব|.কিঃ.সেই বক্ষই বা কি, যাঁহ! হইতে উপাঁদাঁন 
সংগ্রহপূর্ববক এই দ্যুলোব ছ্যালোক ও ভুলোক নির্মাণ বরা, হইয়াছে। পুরাতন দিব! 
ও উধাঁনমূহ জীরন হ্ইয়! শিয়াছে, কিন্তু দেখ, ইহারা কেমন পরম্পর সংযুক্ত 

হইয়। রহিয়াছে, কখন জীর্ণ বা! পুরাতন হয় না, এক -ভাঁবে অবস্থিত। 
আছে(১)। 

(১) টিরচ্ছাঁয়ী হ্যলোঁক ও ভূলোক দেখিয়] বিস্মিত হইয়] বি তাঁহার 
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৮। ছুালোক ও ভুলোক ইহারাই শেষ নহেন। ইহাদিগের উপুর 
আরো! এক আছে। তিনি প্রজ! সিকর্রী, তিনি -দ্যুলোক.ও তুলোক 
ধারণ করেন। তিমি অনের প্রভু, যে কালে হধ্যের ঘোটকগণ নূ্ধযকে বইন 
করিতে আঁরন্ত করে নাই, দেই সময়ে তিনি আপনার পবিত্র চর্ম (শরীর) 
প্রস্তুত করিয়া ছিলেন(২)। 

৯1 বিরণসমুহধারী নূরধ্যদে পৃথিবীকে অতিক্রম করেন. না, বাঁযু 

ষ্িকে নিতান্ত ছিন্ন ভিন করেনা, মিত্র ও বকণ আবিভূতি হইয়| বদমধ্যে 

সমুত্পন্ন অগ্নির ন্যায় চতুষ্দিকে আলোক বিস্তারিত করেন । 

১০। রেতঃমেক প্রাপ্ত হইয় রৃদ্ধাগাঁভী প্রসব করিলে, যেরূপ হয়, 

অরণি অর্থাৎ আগ্মমস্থৃনকাঁট সেইরূপ অগ্সিকে প্রসব করে। মেই অরণি 
লোকের ক্লেশ দূর করে, যাহারা অরণিকে রক্ষা! করেন, তাদৃশ ব্যঞ্চিদিগকে 
ব্যথ। গাইতে হয় ন।। অগ্নি অরপিদ্বয়ের পুভ্ম্বরূপ, তিনি পুর্্বকঁলে দুই 

অরণিশ্বর্ূপ মীত পিত| হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে অরণি- 

স্বরূপ গাঁতী, দে শমী বক্ষে জন্ম গ্রহণ করে) তাহারি অন্বেষণ কর! হইয়া 
থাকে) | 

১১। কথিত আছে, কণু খবি নৃদের পুত্র । সেই অন্ন সম্গার শ্াঁমবর্ণ 
কণু ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন । অমি দেই শ্যাদবর্ণ কখের জমা দীততিযুক্ত 

নিজ উধঃ স্ফীত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থাৎ অগ্নির জনা আঁরও 
কেহই তেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নাই | 

(২) ঘিমি ফ্যুলৌক.ও ভুলোকেরও.উপরে ক্মাঁছেন, ফিনি চ্যলৌক ও ভূলোক 
ধরণ করেন, বিনি অন্ের প্রভূ ও প্রজার সৃ্তিকর্ত1, ধিনি হৃর্যেযর আকাশ পরি- 
ক্রমের পুর্বব হইতে আছেন এবং যিনি হয়ত তিনি কে? আমি অনুগীন করি ধাধি- 

লকল দেবগণের উপরচ্থ, লকল দেবগণের পূর্বন্থঃ এক পরম্ু0এর অনুভব করিতে 

পক্ষম হইয়াছেন । | 
(৩) লায়ণ কছেন শদীরক্ষের উপর যে অশ্বথ.. ক্ষ জমে]. হইভোরপি 

কার্রিস্তত হয়। 
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৩২ সণ । 

খষি ও দেবতখ পুর্ববহু 

১) যজ্ঞক্র্তাব্যক্তি ইন্দ্রকে ধান করিতেছেন, ইন্দ্র তাহার সেব 

গ্রহণ করিবার জনা আপনার অশ্বদ্বরকে সেই দিকে প্রেরণ করিতেছেন, অশ্ব 

কটা বিচিত্র গতিতে আঁিতেছে। যজমান প্রসন্নমনে উ হম উত্তম সামগ্রী 
দ্বিতেছে, ইন্দ্র উত্তম উত্তম বর লইয়। আঁসিতেছেন । যখন ইন্দ্র সোমরন 
ও আঁহারীয় দ্রব্যের আন্বাদ পান, তখন আম।দিগের শব ও আঁমাদিশের 

হোঁমের দ্রব্য উভয়ই গ্রহণ করেন । 

২। হে ইন্দ্র! তোমাকে বিস্তর লোকে স্তবকরে। তুমি আঁলোক 

বিস্তার করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বগীয় ধাঁমে বিচরণ কর, তুমি জ্যোঁতিঃ 
লইয়! পৃথিবীতে আগমন করিয়! থাঁক। তোঁমার যে ছুই ঘেটক তোমীকে 
যড্ে বহন করিয়। আলে, তাহার! আঁম!দিশকে ধন্বান কৰক, কারণ ধন 

আমাঁদিশের লাই, ধনের জন্যই আঁমর| এই সকল প্রার্থনীবাক্য উচ্চারণ 
করিতেছি। 

৩। পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়! পিতার, ন্কিট নে ধন প্রা হয়, মেই অতি 

চমৎকার ধন, ইন্দ্র আমাকে দিতে ইচ্ছুক হউন। পত্বী মিষ্ট বচনের ছার! 
স্বামীকে আঁপনাঁর নিকটে আহ্বান করিভেছন। সোমরস উত্তমরূপে 
ওস্ত্ত হই, সেই পৌকষ সম্পন্নের প্রতি যাইতেছে। 

৪1 স্তৃতিস্বরূপ গাঁভীগণ যে স্থাঁনে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে 

তোঁমাঁর উজ্জল দীপ্তিঘবারা আলোকযুক্ত কর। ্তবসমূহের যে প্রাচীন 

ও পূনীক্প মাতা আছেন, তাহার নাত পুত্র (অর্থাৎ সাত..ছুদ) সেই 
স্থানে উপস্থিত আঁছেন । 

৫। দ্েবতাঁদিগের নিকট যে অগ্নি গমন করেন, তিনি তোমাঁদিগের 

হিতার্থে দেখ! দিয়াছেন, তিনি একাকী কদ্রিগের সঙ্গে শী আঁপন স্থানে 

গমন করেন, এই যে অমর দেৰতাগণ, ইহাদিগের বলের হ্রাস হইতেছে, 

জতব্রব বন্ধুবর্গ পরিবেফিত হইয়] যজ্ঞীয় মধু ইহাদিগের জন্য ঢালিয়! দাও, 

তাহা হই ইতর বর ভিন | 
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৬। €দ্বতাঁদিগের উদ্দেশে যে মস্ত পুন্যানুষ্ঠান হয়, বিদ্বান ইন্র 

তাহ! রক্ষা করেন; তিনি বলিয়| দিয়াছেন, যে অমি জলের মধ্যে নিগুঢ়" 

ভাঁবে সমর্পিত আছেন | হে অগ্নি! সেই উপদেশ অনুসারে আমি তোমার 
দিকে আসিয়াছি। 

৭| যদি কেহ কৌন স্থান নখ জানে, তবে সে যেব্যক্তি জানে, তাঁকে 

জিদ্জাঁস1 করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ পাঁইলে, সে সেই অভিলবিত্ 

ভ্যানে উপনীত হইতে পারে । অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের এই গুণ যদ্দি 
ভল অন্বেষণ কর, তবে যে স্থানে জল আছে, সেই স্থানে যাইতে পারিবে। 

৮1 অদ্যই ইনি জীবন পাঁইয়াছেন, এই কয়েক দিন ধরিয়া! ক্রমশ: রদ্ধি 

এাঁপ্ত হইয়াছেন, জননীর উধঃ চোঁষণ করিয়াছেন । এই যুবাঁ অবস্থাতেই 
বাত 

ইহার জর উপস্থিত হইয়াছে ॥ ইনি অক্রিষউটকর্মমী, ধন্যাঁঢ্য ও মনঃ প্রসাঁদ- 

সম্পন্ন হইয়াছেন (১) । 

৯। হ্েেকলস! হেকুকশরবণ! তুমি যজ্ঞ দিতেছ, তোঁম'র জন্য এই 

সকল স্ব রচন1 করিলাম । সেই মঘবাঁন, ইন্দ্র, তোঁমাদিগের পক্ষে দাতা 
হউন, আঁর এই যে সোম, বীহাঁকে আমি হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তিনিও 
দ।ত1 হউন। 

(১) বোধ হয়, অগ্নি ত্বরিত উৎপত্তি ও র্দ্ধি ও ছাদের বিষয় ইহাতে 
গেোবগুসের দহিত রূপক করিয়া বণন। করা অভিপ্রেত । লায়ণের ব্যাখ্যা নিতান্ত 

অনঙ্গত। 

১ শ্িটে দি 



৭ অষ্টক, ৮ আধটাঁয়।] খখেদ সংহিতা । [১৩ মণল, ৩৩ ভু. 

অঙ্ঈম তথায়। 

৩৩ সুক্ত(১)। 

ভিন্ন ভিন্ন দেবতা । কবষ খষি । 

১। “যিনি লোঁকদিগকে স্বকার্ষো প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে প্রেরণ 

করিলেন । আমি পৃষাঁকে অন্তরে বহন করিলাম, (ম্মরণ করিলাম) । ভাবৎ 

দেবত1 আঁমাঁকে রক্ষা! করিলেন। চতুর্দিকে রব উঠিল যে, ছুবর্ষ থষি 
আসিতেছেন। পা 

২। (বোধ হয়, পিতৃশোঁকে কুকএবণ রাঁজার উক্তি)-_আমার পর্কা- 
গুলি (পাঁজর) সপত্বীগণের ন্যায় আঁমাকে তেমনি সম্তাঁপ দিতেছে । মনের 
অনুখ আমাকে ক্রেশ দিতেছে, আমি দীনহীন ক্ষীণ হইতেছি। পক্ষীর মত 

আমার মন অস্থির হইতেছে । | 

৩। হেইন্দ্র! যেরূপ মৃষিকের] ম্নায়ুকে চধ্বণ করে, আমি তোমার 

ভক্ত হইয়াও আমর মনের পাড়া আমাকে তদ্রপ চর্বণ করিতেছে । হে 
মঘব1 হন্দ্র! একবার আমাদিগের প্রতি কৃপা দৃর্টি কর। আঁমাদিগের 
পিভৃতুলা হও। 

৪। আমি কবষ খি, ত্রসদম্থ্যর পুত্র কুকবণ রাঁজার নিকটে যাঁর 
কাঁরতে গেলাম, কারণ তিনি দাঁতাগণের শরষ্ঠ । 

৫॥ আমার দক্ষিণ! জহ্ত্রসংখ্যাঁয় দত্ত হইত এবং সকলে স্ব 

অর্থাৎ শ্লাঘ। করিত; আমি রথারূঢ় হইলে তিনচী হরিতবর্ণ ঘোটক সুমর- 

রূপে বহন করে। 

৬। আমার পিতাঁর কীর্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থলস্বরূপ ছিল, ভাহার বাক্য 

সেবকদিগের নিক যেন রমণীয় ক্ষেত্রের ন্যায় প্রীতিকর হইত । 

(১) এই সক্তে আত্গীয় হৃত্যুজনিত ছঃখ বর্ণিত হইয়শছে। 



৭ অষ্টক,৮ অধ্যায়। ] খর্েদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৩৪ ভুক্ত । 

শ্প্ পন ৩ শা শি ২৮৮ শিশ্ন শি ৮৩ সদ ্ কি ৯: রা রঃ রি ৪ 
এ. -্পাীলীীশীশি নি শপ শীট শশী শা শা শি সপ্ত পাশে পপপপাসাপাশাসিলীশিলাশ সপ াাসপপপাাসিশ আচ পপ? পতন শা সমস সর জপ 

91 (কবষের সাত্তৃন]! বাঁক্)-_হে কুকশ্রবণ! ধীহার ীর্ত টা 
দিবার স্থল, তুমি তাঁহার পুত্র | তুমি মিত্র/(তিথি রাঁজার নগ1॥ আমার 
নিকটে এস, কারণ আঁমি তোমার পিতার বন্দনাকর্ত! অর্থাৎ অনুগতলোক। 

৮। যদি জীবিতবাক্তির জীবন ও মৃতব্যক্তির মতা আমার প্রভৃতের 

অধীন হইত, তাহা হইলে আমার নেই পরম ৫:০৪ তোমার পিতা 

আবশ্য জীবিত থাকিতেন । 

৯। একশত আত্ম অর্থাৎ প্রাণ থাঁকিলেও দেবতাঁদিগের অভি- 

প্রায়ের বিপরীতে কেহ বাঁচিতে পারে না। এই হেতুতেই আগাদিগের 

সহচরশিগের সহিত আমাঁদিগের বিচ্ছেদ হয়। 

৩৪ স্ুত্ু | 

অক্ষ (অর্থাৎ খেলিবাঁর পাঁশ]) ও ছ্যতকার দেবত।(১) 1 কবষ খষি । 

১। বড়বড় পাঁশাগুলি যখন ছঙ্তকর উপর ই'তস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, 

দেখিয় আনার ঝড়ই 'আঁনন্দ হয়। মৃজবাঁন্ নামক পর্বতে যে ৮মত্কাঁর 
গোঁমূলত। জন্মে(২) তাঁহার রস পাঁন করিতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভিতক- 

কা্ঠনর্সিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্জপ আমাঁকে উৎ- 
সাহিত করে। 

২। আমার এই রূপবতী পত়ী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন 
করে নাই, কখন অ.'মীর নিকট লজ্জিত হয় নাঁই। সেই পতী আমার 
নিজের ও আঁমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রধা করিত। কিন্তু কেবল মাত্র 
পাশার অনুরোধে অমি সেই পরম অন্ুরাশিণী ভাধ্যাকে ত্যাগ করিলাম । 

৩। যেব্যক্তি পাশত্রীড়ী করে, তাহার শ্বশ্রী তাঁহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী 
তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাঁজ্ঞা করে, দিবার পোঁক কেহ 

(১) এই সৃক্তে পাশ। খেলার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছা! এবং ভয়ানক ফল ভর 

. বর্ণিত হইযাছে। 

(২) মৃজবাঁন্ নাধক পর্বতে লৌমলত1 জন্মে । 



৭ অঈক,৮ অধ্যায় | ] ধর্থেদ মংতিতা। [ ১০ মণ্ডলঃ ৩৪ সন্তু 

নাই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোঁটককে কেহ মূল্য দিয়! ত্রয় করে না, সেইন্ধপ দুতকার, 
কাহারে| নিকট এনা । ূ 

৪। পাঁশার আকর্ষণ বিষ -রুপ্রিন, যদি কাঁারে! ধনের এতি পাঁশাঁর 
লোভনৃষ্টি পতিত হয়, তাঁহ] হইলে উচ্চার পত্ধীকে জন্যে স্পর্ধ করে(৩)। 
তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাঁতাগণ তাহাঁকে দেখিয়া] কনে, আঁমর! ইহাকে চিনি 
ন1, ইছ।কে বাঁধিয়! লইয়! যাও। 

৫। আমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশাখেল1 করিব নাঁ, তখন 
খেলার সঙ্গীদিগকে দেখিলে তাহাঁদিগের নিকট হইতে সরিয়। যাই। কিন্তু 
পাঁশাগুলি সুন্দর পিঙগলমূর্তিতে ছকের উপর বসির! আছে দেখিয়া আঁর 
থাকিতে পারি ন|। যেরূপ ভ্রটানারী উপপত্র নিকট গমূন করে(৪), 
আমিও তদ্রপ খেলার সঙ্গীদিগের ভবনে গমন করি। 

৩) দ্যুতকাঁর জাঁপনার বুক, ফুলাইয়! আম্ফাঁলন করিতে করিতে 
ক্রীড়াসভায় আসে, কহে, আঁমি জিতিব। পাঁশাঁগুলি কখন ইহার 

অভিসাষ পূর্ণ করে? সে বিপক্ষ দ্যতকাঁরের এতি যাঁহ!| কিছু অভিপ্রায় করে, 
সকলি কখন সিদ্ধ হুইয়! যার। 

৭। কিন্তু কথন সেই পাঁণ! যেন অংকুশযুক্ত, অর্থাৎ যেন স্বাকুশি- 
দ্বার] আকর্ষণ করিতে থাঁকে, তাহার] যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ ক'রভে, ছুরিকার 
ন্যায় কর্তন করিতে এবং তপ্ত বস্তুর ন্যাঁয় সন্তাঁপ দিতে থকে । যে জয়ী 
হয়, তাঁহার পঙ্ষে শাশাগুলি যেন পুত্রজম্মের তুল্য যেন মধুময়, যেন 
তাঁহাকে মিষউবাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তাঁহারা যেন 
নিধন করে । 

৮। এইযে তিপ্পান্নটী পাশার দল দেখিতছু, ইহার1 মিলিত হইয়া 
ছইকের উপর বিহার করিয়৷ বেড়ায় যেমন সত্যন্যরূপ মু্ধ্যদের বিশ্ব- 

ভুবনে বিহার করেন। যিনি যত বড় ছুগ্ধর্ধ হউন, ইছাঁর! কাহারে বশীভূত 
নর। রাজ] পর্যন্ত ইহাঁদিগকে নমন্কীর করে। 

(৩) অর্থাৎ পত্রী ব্যভিচারিণী হয় । 
18 আদায় (৫ বিগিপ্ব তি কোক কি ৯ এপ্না 2) লালা 



৭ অক, ৮ অধযায় | ] খখ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৩৪ হুক | 

৯। হীহুর! কখন নীচে নাঁমিভেছে, কখন উপরে উঠিতেছে । ইহা- 

দি'গীর ভাত নাই, কিন্তু যাহার হাত আছে, দে ইহাঁদিগের নিকট পরাজয় 
ক্বীকার করে। ইহার। দেখিতে শ্রীযুক্ত, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর 
বাসর আছে। স্পর্শ করিতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে। 

১০) ছ্যাতকা্ের স্ত্রী দীনহীনবেশে পঠিতাপ..করে, পুত্র কৌঁথ।য় 
বেড়াইতেছে, ভাবিয়। তাহার মাত বাঁকুল। যে তাহাকে ধার ধের, সে 

আপন ধন ফিরিয়া! পাইব কি না এই ভাবিয়া! সশঙ্কিত | দ্্ুতকাঁরকে 

পরের বাটাতে রাত্রি যাঁপন করতে হুর । 

১১। আপনার স্ত্রীর দণ] দেখিয়| দুযুতকাঁরের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, 
অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও নুম্দর অট্টালিক1 দেখিয়। তাহার পরিতাপ 

হয়। সে হয়ত প্রাতে সুভ ঘোঁটক ঘযোঁজনাপুবর্বক গতিবিধি করিয়াছে, 

কিন্ত সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাঁকে শীত নিব!রণের জন্য অগ্নি 

নেব! করিতে হয়, (অর্থাৎ গাঁত্রের বস্ত্র পর্য্যন্ত থাকে ন)। 

১২। হে পাঁশাঁগথ! যে তোমাদিগের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনা- 
গতি ও রাঁজার তুল্য, আমি ভীহার প্রতি আমার এই দশ অঙ্গুলি 
একত্র করিয়া প্রপাঁম করিতেছি, আমি তোমাদিগের নিকট অর্থ চাহি না, 
ইস] সত্য করিয়! কছিতেছি। 

১৩ । হেদ্যুতকাঁর ! পাশ! কখন খেলিও না, বরৎ কৃথিকাধ্য কর(৫)। 
ভাহাঁতে যাহা লাভ হয়, ০সই লাভে সন্ভষ হও ও আপনাকে কৃতার্থ বোঁধ 
কর। তাহাতে পতী পাইবে ও অনেক গাভী পাইবে । এই যে প্রভূ 

হূর্যযাদেব, ইনি আমাকে ইহা! বলিয়| দিয়াছেন। 

১৪ । হে পাঁশাগণ! আঁমাদিগের উপর বন্ধুত্বভাঁব ধাঁরণ কর, 
আমাদিগের কল্যাণ কর | তোঁমাদিগের ছূদ্ধর্ষপ্রভাঁৰ আম।দিগের প্রতি 
প্রয়োগ করিও না। আঁমাঁদিগের শক্রই যেন তোমাদিগের কোপ দৃষ্টিতে 
পতিত হয় । অপরে যেন তোমাদিগকে ব্যব্ার করিতে ব্যাপৃত থাকে | 

(৫) মুলে ' এই আবে « ভক্ষৈ? মণ দিবা ক্যাত ই কফালা 
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৩৫ সৃক্ত। 

বিশ্বেদেবগণ দেবত1। লুশ ধষি। 

১। সই সকল অগ্নি জাগরিত হইলেন, তাহাদিগের সঙ্গে ইন্রর 
আছেন; প্রভাত ঘখন অন্ধকারকে বিদেশে প্রেরণ করে, তখন সেই 
সমস্ত অথ আল্রক,ধু[ুরএপুব্বক এজ্ম্বলিত হইল। বিপুলমূর্তি ছুযুলোঁক ও 

ভুলেক চৈতন্যযুন্ত হউক। দেবতাঁর! অদ্য যেন আমাদিগকে রক্ষ! করেন, 
এই প্রার্থন! করি । 

২। আমর প্রার্থন! করি যে, দ্যাঁবাপৃথিবী যেন রক্ষা করেন, যেন 
জননীতুল্য নদীগণ এবং নির্বরধারী প্জতগণ(১) আমাদিগকে রক্ষ। 
করেন। র্যা ও উমাদেবীর নিকট এই প্রীর্থন1, যেন আঁমরা অপরাধী 

নাহই। যে সোঁমকে প্রস্তুত কর! যাইতেছে, তিনি যেন আমাঁদিগের মল 
করেন। 

৩। দ্যাঁব! ও পৃথিবী আঁমাবিগের মাতৃতুল্য, আমর! যেন সেই ছুই মহতী 
দেবতার নিকট নলিরপধারী থাকি, যেন তাহার! আমাদিগের সুখ বিধান 

করেন। উধষাদেবী যেন আঁমাদিগের পাপ মুছিয়! লয়েন এবং পাপ মন্ড 

করেন। গ্রজবলিত অগ্নির নিকট অ।মর। কল্যাণ ভিক্ষা! করি। 

৪1 এই যে উষ| দেবী, যিনি ধনদাঁদকারিণী এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
জরি 

গভীর ন্যায়, তিনি আমাদিগকে উত্তম ধন বিতরণ ককন, আঁমর| তাহ! ভাগ 
করির| লই। আমর! যেন দুষ্টলোকের কোপ হইতে দুরবর্তীঁ থাকি। 
প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি | 

৫1) যে সকল উ্ষ] স্যযাকিরণের সহিত মিলিত হইয়! আঁলোঁক ধাঁরণ- 

পূর্বক অন্ধকারকে -অপস্ারিত-করেন, তাহ'রা অদ্য আঁমাদ্রিগকে অন্ন দাঁন 
ককন। গ্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আম কন্যাণ ভিক্ষা! করি.। 

(১) স্লে “ পর্বতাঁন শর্ধ্যন[বতঃ " আছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ পর্বত এরূপ 
অর্থও হইতে পারে। লায়ণ অন্য স্থানে কুরুক্ষেত্রের নিকটে, একটা লরোবরের না 
শর্ষানাৰ€ু ঝলিয়াছেন। 
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৬। উষা! যেন আমাদিগের আরোগ্যসম্পন্ হইয়া] উপস্থিতির, 

বিপুল জ্যোতিঃসহকারে অগ্রিগ্ণণ উদয় হউন। অশ্বিদ্বয় শীন্রগামী রথ যো”? 

করিয়াঁছল। প্রত্মলিত অগ্নির নিকট আমর! কল্যাঁণ ভিক্ষা! করি । 

৭1 হে সুর্ধ্যদেৰ ! অতি চমতকার ধন ভাগ অদ্য আমাদিগকে বি" 

রণ কর, কারণ তুমিই কাঁমন। পূর্ণ করিবুর কর্তা ॥ যাহাতে ধন জন্সিতে 

পারে, এপ্রকাঁর স্তুতি পাঠ করিতেছি । প্রস্থলিত আগ্নর নিকট আমর! 

কল্যাণ ভিক্ষা করি । 

৮। মনুষ্যগণ দেবভাঁদিগের উদ্দেশে যে যজ্ঞকার্ধ্য সংকপ্প করে, 

সেই যজ্ঞন্ুষ্ঠান আমার ্রীরদ্ধি সম্পাদন ককক। প্রতি. প্রভাতে হৃর্ধ্যদের 

সকল বস্ত স্পট করিয়! দিয় উদয় হয়েন | প্রজ্জলিত অগ্নির নিকট অমর! 

কল্যাণ যাগ ভি করি। 
পপি ০ তওবা 

৯1 যজ্ঞের নিমিত্ত অদা এই যে কুশ বিস্তার হইতেছে, সোম গ্রস্তত 

করিবার জন্য দুই প্রস্তর সহষোজিত হইতেছে, এই সময়ে আমাঁদিগের 
অভীষ্ট দিদ্ধির জন্য দ্বেষরহিত দেবতাঁদিগের শরণাঁপন হওয়! যাঁউক, হে 
যজমাঁন! তুমি সকল অনুষ্ঠান করিয়া! থাঁক? অতএব আঁদিত্যগণ ঘেন তোমাকে 

সুখী করেন। প্রস্বলিত অগ্নির নিকট আমর! কল্য11 ভিক্ষা করি । 

১০। হে অগ্মি! আমাদিগের এই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইতেছে, যাহাতে 
দেবতাগণ একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, এই যজ্ঞে প্রকাণ্ড 

দুলোঁকবন্তাঁ দ্েবতাদিগকে আনয়ন কর, সাতজন হোতাঁকে আনয়ন ক্র, 

ইন্দ্র ও মিত্র ও বকণ ও ভগকে আনাঁয়ন কর ॥ আমি ধনলাভের জন্য সকলকে 

স্তব করি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমর! কল্যাণ তি্ষণ করি। 

১১1 হে প্রসিদ্ধ আদিত্যগণ! তোমরা আইস, তাঁহাতেই সকল 

বিষয়ে উরন্ধি হইবেক। আঁমাঁদিগের গ্রঞ্ির জন্য সকলে একত্র হহয়! 

যঞ্জকে রক্ষা করুন। রুহস্পতি ও পুষ| ও অশ্থিদ্ধয় ও ভগ ও প্রস্লিত অগ্নির 

নিকট আমর] কল্যাণ ভিক্ষা! করি। 

১২। হে দ্েবগণ! অতএব তোমাদের যজ্জের সাফল্য আজ্ঞ! কর। 

হে আদিত্গণ! ধন পরিপূর্ণ র/জযোগ্য গৃহ দন কর । আমাদিগের 
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_ পশু ও পৃল্্রপৌন্র ও পরমায়ুঃ সকল বিষয়ে আমরা প্রজ্বলিত অগ্মির নিকট 

কল্যাণ কাঁমন1 করি । | 

১৩1 সকল মক আমাদিগকে সর্বববিধাঁয় রক্ষা করুন । যাবতীয় অগ্ি 

প্রজ্বলিত হউন ৷ যাবতীয় দেবত! আমাদিগকে রক্ষ1 করিবার জন্য আগমন 

ককন। স্বর্বপ্রকার অন্ন ও সম্পত্তি আমাদিগের লাভ হউক | 

১৪। হে দেবগণ ! যাহকে তোমর! অন্ন দানপূর্ববক রক্ষা! কর, যাহাঁকে 

ত্রাণ ক্র, যাঁহাঁকে পাঁপযুক্ত করিয়। ভ্বদ্বিসম্পন্ন কর, যে তোমাদিগের 
আশ্রয়ে থাঁকিয়! ভয় কাহাঁকে বলে জানে না, আমর] যেন দ্েেবকার্ষোর জন্য 

ব্যগ্র হইয়! তাদৃশ ব্যক্তি হই। 

৩৩ স্ুষ্তু | 

বিশ্বদেব দেবত$। লুশ ধাষি। 

১। উষাঁদেবী.ও রাত্রদেবী এবং বিপুলমুক্তিধাঁরিণী নুগঠন শরীর! 
দ্যাঁবাপৃথিবী এবং বকণ ও মিত্র ও অর্ধ্যম! ও ইন্দ্র ও মকদীণ ও পর্ব্বতবর্গ 
এবহ জলগণ ও আদিত্যগণ ই"হাদিগকে আঁমি যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। 
দ্যাঁবীপৃথিবী ও জলগণ ও ন্বর্গকে আহ্বাঁন করিতেছি। 

২1 প্রীশস্ত চিত্তবতী ও যজ্ঞের অধিষ্ঠীত্রীস্বরূপ! দ্যাবাঁপৃথিবী আঁমা- 
দিগকে পাঁপ হইতে পরিজ্রাণ ককন, শক্রর-হস্ত হইতে রক্ষা ককন। দুণ্টা- 

শয় নিঃখতি যেন আমীদিগর উপর আধিপত্য করিতে না পাঁন। আমর 
দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রুক্ষ ভিক্ষা করি। 

ও। ধনশীলী মিত্র ও বকণের জননী ও অদিভিদেবী তাবৎ. প্1প 
হইতে, কআ'মা্রিগিকে.. রক্ষা ককন। আমর! যেন সর্বপ্রকার অবিনাঁশা 
জ্যোতিঃ লাঁভ করি । আমর! দ্েবতাঁদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। 

৪। লোম নিম্পীড়নের উপযেগী প্রস্তর শব্দ করিতে .করিতে রাক্ষন- 
দিকে দুরীত ককক, ছুঃস্বপ্র ও নিঃখতি.ও যত শক্র স্ক্লকে দুর, ককক। 

আমরা থেন আিত্যদিগের ন্ট এবং মকদ্ধাণের নিকট সখ লাভ করি। 
আমর! দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রঙ্গ! ভিক্ষাকরি। 
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৫। ইন্দ্র আঁজিয়| কুশের উপর উপবেশন কৰুন, স্ত্রতিবাক্য বিশেষরূপে 
উচ্চারিত হউক, বৃহস্পতি খকু ও সামের দ্বারায় অর্চন! _কৰুন, আমর! যেন 

উত্তম উত্তম কাম্যবস্ত লাভ করিয়া দীর্ঘজীবী হ হ্ই। দেবতাদিগ্নের নিকট 
বিশিষ্ট রক্ষণ ভিক্ষ করি। ॥ 

৬। হে অশ্বিযুগল! আঁমাঁপিগের যজ্ঞ যাহাতে দেবলোঁককে স্পর্শ 
করিতে পারে, তাহা কর। যজ্ঞের সমস্ত বিস্ব দূর কর । আমাদিগের অভি- 

এঁয় সিদ্ধ করিয়! সুখী কর। যে অগ্সিতে সঘৃতাঁছতি কর! হইয়াছে, তাহার 

কিরণসমূহ দেবতাঁদিগের প্রতি প্রেরণ কর । দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট 
রক্ষা! ভিক্গ! করি। 

৭। যে মকণ্ুগণ সকলকে পবিত্র করন, যাহার! নেখিতে শুক্র, ষাঁহা- 

দিগের হইতে কলাণের উৎপত্তি হয়, ষাঁহার! ধন বদ্ধি করিয়া দ্রেন, ধীহ1- 
দিগের নাঁম করিংল মনে আনন্দ হয়, উঁহাঁদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি; 

বিশিষ্টরূপ অন্ন লাভের জন্য তাহাদিগকে ধ্যান কণ্রতেছি। দেবতাঁদিগের 
নিকট বিশিষ্ট রক্ষ। ভিক্ষা করি। 

৮। যে সোঁম জলপাঁন করিয়| থাঁকেল, অর্থাৎ জলের সহিত মিশ্রিত 

হন, পানিব্গ মীহা হইতে সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়ঃ 1যনি দেবতাঁদ্রিগকে পরিতৃপ্ত 
করেন, ধাহাঁর নাঁম করিলে আনন্দ হয়,যিনি খন্ডের শোভাম্বরূপ, যাঁর দীপ্তি 

চমৎকার, সেই সোঁমরসকে আমর! পরিপুর্ণ করিতেছি, তাহার নিকও বল 
প্রার্থনা করিতেছি । দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষ1 ভিক্ষা! করি । 

৯। আমর! যেন দীর্ঘজীবী হই, আঁমাদিগের পুভ্রগণ যেন দীর্ঘজীবী 

হয়, আমর! যেন কোন বিষয়ে অপরাঁথী না হই, আমরা পুভ্রপৌজাদির 

সহিত সেই সোমরস ভাগ করিয়। লইয়। পনি করি, স্তুতি বিদ্েবীগ্র 

হেল সন্বপ্রকার পাঁপে পরিপুন হয় দেবতাঁদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা 
ভিক্গ! করি ! 

১০। হে দেবগণ ! ভোমর মানবের নিকট যজ্ঞ লাভ করিবার উপ- 

যুদ্ত, তোমরা! বণ কর। তোমাদিগের নিকট যাঁহ! প্রীর্থন! করি, তাহ! দন 

বর। যাহীতে জরী হই, এপূপ জঞঁন দানক্র। ধন ও লেকরল্রও.য়শ 

দ্বানকর । ॥ দেবতাঁদ্রিগের নিকট বিশ্পিষট রক্ষা ভিক্ষা করি) 
১৪৬২ 



৭ অষ্টক, ৮ অধ্যায়। ] খুণ্েদ সংহিতখ। [ ১০ মণ্ডল, ৩৭ হৃত্তঃ। 

১১। দেবভাঁরা যেরূপ মহৎ ও প্রকাণ্ড ও অবিচলিত ও জামরা তাহা- 

দিগের নিকট সেইরূপ বিশিইট রক্ষা প্ার্থদ। করি। আমরা যেন ধনু ও 
লোকবল প্রাপ্ত হই। দেবতাঁদিগের মিকট বিশিউ রক্ষা ভিক্ষা করি। 

১২। গ্রত্বলিত অগ্নির নিকট আমর! যেন বিশিষউ সুখ লাঁত করি; 
মিত্র ও বকণের নিকট অপরাধী ন! হইয়! আমর! যেন কল্যাণ প্রাপ্ত হই, 

দ্য যেন আমাদিগকে সর্ব্বোধকু্ট শান্তি দান করেন। দেবভাদিগের 
নিকট বিশিষ্ট রক্ষণ ভিঙ্ষ! করি । 

১৩ । যে নকল দেবতা সত্যন্থভাঁব স্ু্ধ্য ও মিত্র ও বকণের কার্য্যের 

সময় উপস্থিত থাকেন, তাঁহার! আঁম্াদিগ্রকে সৌভাগ্য ও লোকবল ও গাভী 

ও পুণ্যকর্না দাঁন ককন ও বিবিধ প্রকার ধন বিতরণ ককন। 
১৪। কি পশ্চিম দিকে, কি পূর্ব্ব দ্রিকে, কি উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে, 

ু্ধ্যদেব আমাদিগের সর্বপ্রকার স্রী্বদ্ধি বিধান ককন। আমাদিগকে দীর্ঘ": 
পরমায়ুং প্রদান ককন। 

৩ সুক্তি। 

ভুূর্যায দেবতী। অভিতপা খষি। 

১। হে পূরোহিতগণ ! যে সুর্য্যদের মিত্র ও বকণকে দেখিতে পান, 

-সীহার দীপ্তি অতি উজ্জ্বল; যিনি দূর হইতে সকল বস্তু দৃ্টি করেন, যিনি 
দেবতাঁদিগের বংশে জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল বস্ত্র পরিষ্কার করিয়। 
দেন, ধিনি আকাশের পুত্রম্বরূপ, সেই দূর্ষ্েদেবকে নমস্কার কর, পুর 
কর, স্তব কর। | 

২। দেই যে অত্র্াাক্য(১) আকাশ এবং দিবা যাহাকে অবলম্বন ! 
করির] বর্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাঁণিবর্গ যাহার আশ্রিত, যাহার 
প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং নুর্ধ্দেব উদয় হইতেছেন, | 
দেই সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা! করে । 11০৮4১84268 
পাপী 

(১) স্কুলে “সত উক্তি3” আছে। স্ত্যই আকাশ, ও দিৰা ও প্রাণিবর্গ, 
রষটি ও হুরধ্য ও বিশ্বভুবনের অবলঘন । 

টি ্ি ধা) 



৭ অষ্টক,৮ অধ্যায় ।] খথেদ সহিত | [ ১০ মণ্ডল, ৩৭ সুভ | 

৩। হে সৃর্যযদেব! যখন তুমি বেগবান ঘোঁটক রথে যৌজনাপুর্্বক 

আকাশ পথে গমন কর, তখন কোন ও দেবরহিত জীব ত়ুর..মিকটে 

আসিতে পাঁয় না। তোমার সেই চিরপরিচিত অসাধারণ জ্যোঁতিঃ 

তোঁমাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাঁয়, সেই অসাধারণ জ্যোতিঃ ধারণপুর্বক তুমি 
উদয় হও। 

৪। হে স্থর্যাদেব! যে জ্যোতির দ্বার তুমি অন্ধকার নট কর 
এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাঁশ কর, তাহার দ্বারায় 

আঁমাঁদিগের সর্বপ্রকার দরিদ্রতাঁ নফ কর, আঁমাঁদিগের পাপ ও রোঁগ 
ও হুঃদ্ষগ্র দুর কর। 

৫) ছে সুর্্যদের ! তুমি অক্লিষ্টভাবে বিশ্বভ'বনের ক্রিয়াকলাপ 
রঙগণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছ, তুমি প্রাতঃকালের হোম হইলে উদয় 
হও। হে ূর্য্য! অদ্য আমরা যখন তোমার নাঁম উচ্চারণ করি, তখন 
হেন দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞ সফল করেন । 

৩। দ্যাবাপৃথিবী এবৎ জলগণ এবং ইন্দ্র এবং মকত্গণ শামাদিগের 

আত্বানবাঁক্য শ্রবণ ককন। হুর্যোর কৃপ! দৃষ্টি থাকিতে আমরা যেন 
দুঃখভাঁগী না হই। আমর! যেন দীর্ঘজীবী হইয়| রদ্ধাবস্থা| পর্য্যন্ত মৌভাগ্য- 

শালী থাকি। 

৭। হে ধন্ধুবর্গের সৎকাঁরকাঁরী ৃূর্্যদেব ! যেমন তুমি দিন দিন 

উদয় হও, জাঁমর1 যেন প্রত্যহই তোমাকে প্রশস্ত মনে, প্রশস্ত .ছক্ষে দর্শন 
করি, যেন এত্যহই নীরোগ শরীরে সন্তানসন্ততি পরিবূত হইয়া তৌমাঁর 
শিকট কোন দোষে দোষী ন| হইয়! তোমার দশন পাই। যেন আমর! 
চিরজীবী হইয়। তোমার দর্শন পণই। ূ 

৮। হে সর্ধত্রদৃর্টিকারী শ্ধ্য ! তুমি বিপুল জ্যোতিঃ ধারণ কর, 
তোমার দী্তি উজ্জ্বল, সকলের চক্ষেই তুমি স্বখকর। যখন তোমার সেই 
মুর্তি আকাঁশের উর্ধাদেশে আরোহণ করে, আঁমর1 ধেন জীবস্ত শরীরে ভাঁহা 
নিত্য দর্শন করি । 

৯। তোমার যে পতাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাঁশ পায়, 

আবার প্রতি রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্তর্ধান হয়, ছে পিঙ্গলবর্ণ কেশধাঁরী 



৭ অষ্টক,৮ অধ্যাঁয়।] ধর্থেদ সংহিতা। [ ১০ মণ্ডল, ৩৮ হত । 

সু ৯৯ ৯০৯৯ সপ সস শপ ৩ হা 

ব্য ! তুমি তোমার সেই চমৎকার পতাক! লইয়1 দিন দিন উদয় হও, 
আঁমরাঁও যেন কোন দোষের দোষী ন] হইয়া উহার দর্শন পাই । 

১০! তোমার দৃর্টি আমাঁদিগের কল্যাঁণ ককক, তোমার দিবস ও 
তোমার কিরণ, তোঁমাঁর শীতলত্ব ও তোঁমাঁর উত্তাপ কল্যাণকর হউব, 
আমর! গৃহেই অবস্থিতি করি, ব1 পথেই যাত্রা করি, সর্বদখ তাহা কল্যাণ 
ককক। হে সূর্ধ্য! বিবিধ সম্পত্তি আমাদিগকে বিভরণ কর । 

১১| হে দ্েবগণ ! আঁমাঁদিগের অধিকাঁরতূক্ত যে ছুই প্রকাঁর প্রীণি- 

বর্গ অর্ছে, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, সকলকে তোমরা মুখী কর। সকল 
প্রাণীই আহার ককক, পাঁন ককক, হৃটপুষট, বলিষ্ঠ হউক এবং আঁমাদিগের 

সং হর্গে তাহার! অবিচ্ছিন্ন সচ্ছনতা৷ লাভ ককক | 

১২। হে ধনসম্পন্গ দেবতাঁগণ ! কথায় হউক, ব1 মাঁননিক.ক্রিয়- পা 

দ্বারা! হউক, যাহ কিছু অপরাধের কাধ্য আমরা দেবভাঁদিগের নিকট , 

করিয়! থাঁকি, উহার পাপ তোঁমর। সেই ব্যক্তির স্কন্ধে আরোপিত ক্র. ৫ 
যে ব্যস্ডি দানধর্দ্ে বিমুখ এবং কেবল আমাঁদিগের অনিষ্ট কামন! করে। 

৩৮ স্ৃক্ত | 

ইন্দ্র দেবত। | কষবান, ্  খষি। 

১। হেইন্দ্র! এই যে সং আম, যথায় যশোলাভ হইয়া থাঁকে' যথাঁয় 

প্রহার প্রতি প্রহার চলিতে থাকে, তুমি তথাঁয় বীরমদে মত্ত হইয়া! চীৎ- 

কাঁর কর এবং শক্রর নিকট বিজিত গীভীদিগকে বন্টন করিয়া দাও। এদিকে 

দীপ্যমান বাঁগসমূহ প্রবল শক্রদিগের উপর পতিত হইতে থাঁকে, সেই 

ব্যাপাঁর দর্শনে তাঁবৎ লোক হতবুদ্ধি হইয়| যাঁয় । 

২। অতএব হে ইন্দ্র ! প্রচুর ধনধ।ন্য ও গাঁতীদ্বার!, আদিগ্রের 

গৃহ পরিপূর্ণ কর। হে শত্রু! তুমি জয়ী হইলে আমরা যেন তোমার স্মেহের 
পাত্র হই। আমর মনে যে ধন কামনা করি, তাঁহ! আমাদিগকে দান 

কর। 



৭ অই্টক,৮ অধটীয়। - খাদ সংহিত! । " [১০ মণ্ডল, নু 
স্পস্ট স 

সপ সী পেপসি স্পা ৮৮ পপ পিপপ্প্পসপাপত তিশা পশশ্শ্পি্পীশী শিট শীত শিলা 

ও। হে বুতর শোকের ভ্তিভাঁজন ইন্জ! আঁর্ধ্য জাতিয়ই হউক, ব! 

দাস জাঁতীয়ই হুউক(১)/ ঘে কেহ. দ্েব্রহিতলোক আমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ 

করিবার বাঁসন| করে, সেই সকল শক্ যেন অক্রেশে _আমাদিগ্ের নিকট 
পরাজিত হুয়। তোঁমার প্রসাঁদে আঁমর1 যেন তাঁহাঁদিগকে যুদ্ধে নিধন 
করি। 

পপ শপ 
শি শশী ৩ 

৪1 যাঁহছীকে অপ্পলোকেও পুজা করে, বছুতর লোকেও পুজা! করে, 
যিদ্ধি ছুরস্ত সংগ্রামে জয়ী হয়! উত্তম উত্তম বস্তু অয় করিয়! লয়েন, যিনি 

যুদ্ধে স্নান করেন এবং সর্জনের নিকট বিখ্যাঁতকীর্তি হয়েন, আশ্রয় পাঁই- 

বাঁর জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে আমীদিগের প্রতি অনুকূল করিতেছি । 

৫ | হেইন্দ্র! তুমিই তমার ভক্তদিগকে উৎসাহযুক্ত ক্র, তোমাকে 
আবার কে উৎসাহিত করিবে? আমর! জানি, তুমি আঁপনিই আপনার 
বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ । অতঞব কুৎসের হস্ত হইতে আত্বমোচন কর 
এবং এই স্থানে এস । তোমার মত ব্যক্তি কেন ০১০ বন্ধন সহ্য 
করিতেছে । 

৩৯ লুক্ত | 

অশ্বিদ্বয় দেবত) ৷ ঘোঁধানাম্ীন!রী খাবি । | 

১) হে অশ্বিদ্ব্ন! তোমাদিগের যে সর্বত্রাবিহারী স্থগঠন রথ আঁচে, 
যে রথকে উদ্দেশপুর্র্বক আহ্বাঁন কর! যভতমাঁন ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি দিন 
কর্তব্য ; আমর! ক্রমাগত সেই রথেরই নাঁম করিতেছি, যেমন পিতার নাঁম 
করিতে আনন্দ হয় তদ্ধেপ উহার নামে আনন্দ হয় । 

২) আঁম্ণদিগকে মধুর.বাঁক্য উচ্চারণ, করিতে, পত্র কর,.আষাদিগের 
কর্ম সম্পন্ন রঃ বিরিধ বুদ্ধির উদয় করিয়! দাও, তাহাই আমর! কমন! 

করি । হে অশ্বিদ্য়! অতি প্রশহংজিত ধনের ভাগ আমাদিগকে দ।ও | 
যেরূপ সোঁমরস শ্রীতিপ্রদ হয়, আমাদিগকে যজমানদ্িগের নিকট 
তদ্রপ প্রীতি ভাঁজম করিয়। দও। 

(১) মুলে “দ্বানঃ জার্ধযঃ বা” আছে। অর্থথ অনার্ত আঁদিমবালীগণ, 
অথব] দেবভক্তি বিরত আর্য শক্রই হউক। 

১৪৬৬ 
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পিপাসা পপ | পদ শি পল শশী সীশিসীপীপ প্পী সস সা 

৩। পিভৃভবনে একটী স্ত্রীলোক রদ্ধাঁবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, তোমার! 
তাহার সৌভাগ্যম্বরূপ ভাহাঁর বর আঁলয়ন করিয়া] দিলে । যাহার চলত- 

শল্তি নাঁই, অথবা যে অতি নীচ, তৌমর! তাহারিও আশ্রয়স্থরূপ, তোমা” 

দিকেই অন্ধের ও দৃর্ধলের ও রোগের ভ্বালায় রোকদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎ- 

সক বলিয়! লোকে উল্লেখ করে । ই 

৪1 যেমন পুরাতন রূথকে কেহ নুতন করিয়া নির্মাণপূর্ববক তদ্বারা গতি- 

বিধি করে, তদ্ধেপ তোমর! জরাজীর্ণ চ্যবন খষিকে পুনর্ধার যুব! করিয়! দিয়1- 
ছিলে। তোমারাই তুগ্রপুত্রকে জলের উপর নিরূপদ্রেবে বহন করিয়! ভীরে 

উত্তীর্ণ করিয়! দিয়াছিলে । যজ্ঞের সময় তোমাদিগের দুজনের মেই সমস্ত 

কাঁধ্য বিশেষরূণপে বণনা! করিবার যোগ্য । 

৫। তোমাদিগের সেই সমস্ত পূর্বতন বীরত্বের কার্য আমি লোঁ কর 
নিকট বর্ণন! করিতেছি। তদ্বতীত, তোমার ছুজনেই অতি নিপুণ চিকিৎসক, 

সেই নিমিত্ত তোঁমাদিগের আশ্রয় পাইবার আঁশয়ে তোমাঁদিশীকে স্ব 
করিতেছি । হে নাসত্যদ্বয়! আমি এই রূপেস্তব করিতেছি, যে ষজমাঁন 

তাহাতে অবশ্যই বিশ্বাঁস করিবেক| 

৩। হে অশ্বিদ্বধয়! এই আঁমি তোমাঁদিগের ছুজনকে ডাঁকিতেছি, শ্রবণ 
কর। যেরূপ পিতা পুজ্রকে শিক্ষা দেয়; তক্রপ আমাকে শিক্ষা দাও, 

আমার কেহ আআপ্তবন্ধু নাই, আঁমি অজ্ঞান, আমর জাতিকুটুম্ব নাই, বুদ্ধি 
নাই। আমার কোন দুর্গতি উত্থিত হইবার অগ্রেই ছুর্সতি দুর কর । 

৭ শুয্ধ্যুব নামে পুকমিত্র রাজার যে কন্য! ছিল, তোমরা রথে করিয়! 

তা্ণাকে লইয়। বিমদের সহিত বিবাহ দেয়াছিলে। বুদ্ধিহতী যখন তেম- 

দিগকে ডাঁকিলেন, তাহ! তোমরা শুনিয়াছিলে। তেমিরা সেই নারীর 
শ্রসব বেদন1 দুর করিয় সুখে প্রসব করাইয়াছিলে। 

৮। কলি নানক যে স্তোভা জরাজীর্ণ হুইরাঁভিল, তোমরা তাহাকে 
পুনর্বার ফোবনসমপূ্ন করিয়ছিলে । তোঁমরাই বন্দন. নামৃক..র্যক্তিকে, 
কূপের মধ্য হইতে উদ্থার..করিয়াছিলে। তোমরাই ডিন্পপদ!রিজ্পালাকে 
লেখহের চরণ দিয়া ততক্ষণাঁৎ চলতশুক্ি বিশ! করিবাডিলে | 

৯। হে অভিলধিত বস্তবর্ধণকাঁরী আশ্বিদ্ধয় ! রেত নামক ব্যক্তিকে 
যখন শক্রগণ মৃত প্রায় করিয়া গুহার মধ্যে রাখিয়! দিয়াছিল,? তোমরাই 
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তাঁহাকে সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। অত্রি খষি যখন অপ্ত বন্ধনে 

বদ্ধ হইয়! জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াঁছিলেন, তখন তোঁমারাই সেই 

অগ্রিকুণ্ড তাঁহার নিরূপদ্রবস্থ্ণানতুল্য করিয়! দিয়াছিলে। 

১০। হে আশ্বিদ্বয়! তোঁমরাঁই পেদৃ নামক রাঁজাঁকে অপর নবনবতি 

ঘোটকের সহিত একটি চমতকাঁর শুত্রবর্ণ ঘোঁটক দিয়াছিলে। এ ঘোঁটক 

বিলক্ষণ তেজন্বী, উহাকে দেখিলে শক্রটসন্য পলায়ন করে, উহ! মন্ুুষ্য- 
গিগের নিকট বহুমু্য ধনন্বরূপ, উহার নাঁমে আনন্দ হয়, উহাকে তথিলে 
মনে সুখ জম্থা। 

১১1 ছে ক্ষয়রহিত রাঁজদ্বয়! তোঁমাঁদিগের ছুজনের নাম কীর্তনে 

আনন্দ হয়, তেমর1 পথে যাইবার সময় তোমাদিগকে ঢতুর্দিক হইতে সকলে 

স্তব করে, তোমরখ যদি পত্বীসমেত কোন ব্যক্তিকে তোঁমাদিগের রথের 
অগ্রভাগে সংস্থাপনপুর্বক আশ্রয় দান কর, তাহাকে কোন পাপ, কোন 

দুর্গতি, বা কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পাঁরে ন1। 

১২। হে অশ্বিদ্বয়! খু নামক দেবতার তে।'মাঁদিগের যে রথ প্রস্তুত 
' করিয়| দিয়াছেন, যে রথের উদর হইলে আক্কাশের কন্য] উব। সাবিত 

হয়েন এবং সুর্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন 

অপোেক্ষাঁও সমধিক বেগশাঁলী সেই রথে আরোহুণপুর্বক তোমরা! আগমন 

কর । 

১৩1 হে অশ্বিদ্ধয়! তোমরা সেই রথে আরোহগপুবর্বক পর্দদতে যাই- 

বাঁর পথে গমন কর? শযু নামক ব্যঞ্ির বৃদ্ধ গাভিকে পুনর্ধধার ছুদ্ধবতী করিয়। 

দাও । তোমাদিগের এপ্রকাঁর ক্ষমত| যে, যে বর্তিক বকের গ্রাসে পাতিত 

হইয়।ছিল, তোঁষর! সে বর্তিকাঁকে উহার মুখগহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। 

১৪। যেরূপ তৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে (১), ভদ্রপ হে অশ্বিদয়! 

তোঁমাদিগের জন্য এই স্তব প্রস্তুত করিলাম । যেরূপজাঁমাঁতাঁকে কনা! 

দরবার সময় তাহাকে বলন ভুষণে অলস্কৃত করিয়! সং্রদান করে(২), তন্ধপ 

এই শুবকে আমি অলঙ্কৃত করিয়।ছি। যেন নিভ্যকাল আঁমাদিগের দিগের পুভ্রপৌ্্র 

প্রতিষ্ঠিত থাকে। 
নিত ৫ চক্দাশ ওরা জরিপ 
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(১ ভূগুসভ্ভানগণ রথ নির্মাণ করিত, তাহ]র উল্লেখ পূর্বেই পাইয়াছি। 
(২) কন্যাকে বিবাছ্ের, লয় অলকুত। করিয়া অর্পণ কর]. বু. 
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অশ্বিদ্বয় দেবত) | যেব। খাষি(১)। 

১। হে কণ্মসমূহের উপদেশকাঁরী অশ্বিদ্ধয় ! তোঁমাঁদিগের প্রকাণ্ড রথ 
যখন প্রাতিঃকালে গমন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ধন বহন করিয়! 
লইয়া! যায়, তখন সেই সমুজ্জল রথকে কোঁন যজমান আপনার যজ্জের 
সাফলা সম্পাদন করিবার জন্য স্তব করে? তোমাদিগের সেই রথ কোঁধায় 
যাঁয়?। 

২। হে অশ্বিদ্বয় ! তোঁমর! দিবাভাগে, কি রীত্রিকাঁলে কোথায় গভি- 
বিধি কর ? কোথায় বা! কলযাপন কর ও যেরূপ বিধব1 রমণী শয়নকালে 
দেবরকে সমাদর করে(২), অথব1 কামিনী নি কান্তকে সমাদর করে, যঙ্জ- 

স্থলে তদ্রুপ মমাদরের সহিত কে তোম[দিগকে আহ্বান করে? । 

৩। তোমরা যেন রুদ্ধ দুই রাজার তুল্য, তোঁমাপিগের নিদ্রখভঙ্গের জন্য 

ষেন প্রাতঃকালে স্তুতি পাঁঠ কর! হুহয়াছে। প্রতিদিন তোমর] বজ্ঞ পাইবার 

জন্য কাঁহাঁর ভবনে যাইয়| থাঁক? কাঙ্গার পাঁপ ধংস করিয়1 থাক? হে কর্ণ 
উপদেশকারাদ্বয় ! কাহার যঞ্জে ছুটী রাজ পুর ন্যায় যাঁইয়। থাঁক?। 

৪. যেরূপ বাঁধের| বৃহৎ বৃহ মৃগদিশবকে(৩) বাঞ্া করে, তদ্রুপ 

তোঁশদিগকে আমি দিন রাত্রি যজ্জের দ্রব্য লইয়া! আন্বাঁন করিতেছি | 

(১) কক্গীৰান্খাধির কন্যা ঘোষ! কুষ্ঠরোগগ্রত্1 হওয়ায়, ভার বিবাহ হয় নাই, |] 
পরে অশ্বিদ্বয় তাঁহার রোগ ভাল করিয়! দিলে, তিনি পতিলাঁভ করেন, তাহা ৯1331 ৭.'1 
খকের টীকায় বল। হইয়াছে, সেই ফোঁষা! এই হৃক্তের খধষি। ধোঁষ। নামে প্রকৃত 
কোনও নারী ছিলেন কি ন। সন্দেহ, ঘোঁষাকর্তৃক এ হুক্ত রচিত, তাঁহ। বোধ হয় না, 
তাহার গণ্প অবলম্বন করিয়$ এবং আশ্বিদিশের সম্বন্ধে অনান্য গণ্প অবলম্বন করিয়খ 
এই ভুত রচিত হইয়াছে, সুতর1ং ঘেষাঁরই নাম এই সৃজের খষিস্থলে সমিবেশিত 
ইয়]ছে। ১) ১১২ ও১। ১১৭ সুত্র টশীকাঁয় অশ্বিদিগের বন্বন্ধে অনেকগুলি গণ্প 
বিরত ছইয়ছে, সে গুলি পুনরায় এখানে বিবরণ করিবার আবশ্যকতা নাই । 

(২) এতদ্ববর। বৌধ হয়, বিধবার অলচ্চণরিত্র অবলম্বন কর] প্রকা্টিত হইতেছে 
ন, শ্বামির সৃত্যুর পর বিধ্বী স্বামির ভ্রাতাকে বিবাহ করিবার প্রথাই ৰৌধ হয় 

শা ও শসা জাত 

উল্লিবিত হইতেছে । মনু ৯। ৬৯৪ ৭ দেখ | পিতবর 8:০৮; এই মত গ্রহণ 
করিয়াছেন] 11124656280%9 2 8৫ 7884, 0, 38. রী 

($) মূলে “ স্বগীবাঁরণ1”" আছে। ইহার অর্থ কি হভ্ভী? ব্যাধগণাক হস্তা ধরিত 2 

১৪৬৯ 



৭অইক,৮ অধ্যায় । ] খখ্েদ সংহিতা | [১০ মণ্ডল, ৪০ সৃতি 

ছে উপদেশকারীদ্বর! কালে কালে তোঁমাঁদিগের উদ্দেশে লোকে হোঁম 
করিয়। থাকে, তোমর1ও লোঁকদিগের নিকট অন্ন বহন করিয়া! লইয়! যাঁও, 

কাঁরণ তোমর! তাঁবৎ কল্যাণের অধিপতি | 

৫। হে অশ্বিদয়! হে উপদেশকারীঘ্য়! আঁমি রাঁজকন্য! ঘোঁষা, 
আমি চতুর্তিকে গমনপূর্ববক তৌমাদিগের কথাঁই কহি, তোঁমাঁদিগের বিষয়ই 

জিজ্ঞসা করি। কি দিন, কিরাত্রি আমার নিকটে তোঁমর1 অবস্থিতি কর, 

রথারুঢ় ও ঘোটকসম্পন্ন আমার যে ভ্রাঁতুম্পুক্র তাহাকে দমন করিয়! রাখ । 
৬। হে কবিদ্বয়! তোঁমর! রথের উপর আরোহণ করিয়াছ। হে 

অশ্বিপ্ধয়! ভোঁমর| কুণ্সর ন্যায় রথে আরোঁহণপুন্র্বক সুবকাঁরীব্যক্তির 

ভবনে গমন কর, তোমাদিগের যে মধু আছে, তাহ! এত এরচুর* যে মক্ষিকাগণ 

মুখে গ্রহণ করিতে থাকে । মে রূপ কোন নারী ব্যাভচরে রত হয়(৪), তত্রপ 
মক্ষিকগণ তোমাদিগের মধু গ্রহণ করে। 

৭। হে অশ্বিদ্য়! তোমর| ভূজ্যু নাঁমক ব্যক্তিকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার 

করিয়াছিলে, তোমরা! বশ নামক রাজাকে এবং অত্রিকে এৰং উশনাঁকে উদ্ধার 

করিয়াছিলে। যে ব্যক্তি দাতা, সেই তোঁমাপিগের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমা- 

দিগের আশ্রয়ে যে সুখ প্রাণ্ড হওয়] যাঁয়, আমি ভাঁহাই কাঁমন1 করি। 

৮। ছে অশ্বিদ্ধয়! তোমরাই কৃশ নামক ব্যক্তি এবং শ্বয়ুব এবং 

তোমাদিগের পরিচর্ধ্যাকারী ব্যক্তি এব এবং বিধবাঁকে রুক্ষ করিয়াছিলে । 

তোঁমরাই যজ্ঞকর্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ঘ করিয়া! দাও, তখন €দই 

মেঘ শব্দ করিতে করিতে সাত মুখ উদ্ঘাইনপুর্বক রফ্টি বর্ষণ করে । 

৯। আমি. ঘোধা, আমি নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়.সবৃভাগ্যবতী 

হইয়াছি, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বর আনিয়াছে। তোমর! বফি- 

বর্ষণ করাঁতে তাহার জন্য শস্যাঁদি উৎপন্ন হইয়াছে । নদীগণ নিম্নাভিমুখ 

হুহয়! ইহার দিকে প্রবাহিত হইতেছে । ইনি রোগশুন্য এ সকল সুখভোগ 
করিবার উপযুক্ত সামর্থ ই'হার জন্মিয়াছে। 

১৪। ছে আশ্বিদ্য় ! যে সকল ব্যক্তি আপন বমিতার প্রাণ রক্ষার জন্য 
ব্রি পা ৩ 

রোদন পথ্যন্ত করে, বননিতাঁদিগকে যজ্ঞকার্ষ্ে নিযুক্ত করে, ভাহাঁদিগকে 
- ািশীপীপী শিপ লা স্পা টি শপ শপ সপন পাস 

(৪) মুলে “নিষ্কৃতং নযোষণ1” আছে। এই মণ্ডলের ৩৪1৫ খাকের চিক] দেখ 



পভআষই্টক'৮ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [১.ষণুল, ৪১ হৃন্ | 

ডলতে 

শ্ুরীর্ঘকাঁল নিজ বাভ্দ্বারী অখলিঙ্গম করে এবহ সন্তান উত্পাঁননপূর্ববক 

পিতৃলেকের যজ্ঞ করিতে নিযুক্ত করে, মেই সমস্ত বনিতাগণ পতির রড প্রন 2১8৯5 18টিতে 

১১। হে অশ্িদ্বধয় ! তাঁহাদিগের সেই সুখ আঁমি অবগত নছি। 
তোঁমর! সেই সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর, অর্থাৎ যুবাস্থামী ও 
যুবতীস্ত্রীর পরস্পর জহবাসে.কি, প্রকার নুখ হয়, তাহ! আমাকে বুঝাইর1 
দাঁও। হে আখ্বিদয় ! তা প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামির গৃহে গমন, করি, 

ইহাঁই আমার কাঁমন1| 

১২1 হে জরা অশ্িদ্বয়! তোঁমর[ উভয়ে আমার প্রতি 

সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ সমস্ত পুর্ণ হউক। তোঁনর!| উভয়ে 

কল্যাণ বিধাঁনকর্তত।॥ অতএব আমর রক্ষকস্বরূপ হও। আমর! যেন পতি- 

মৃছে গমন পৃৰ্বক গতির প্রিরপাত্র হই। 

১৩। আমি তোঁমাদিগকে জ্ভব সানী থ।কি, অতএব ভোমর! 

মরু। হে কল্যাণ বিধাজদা আমি € যে খেতে র্থাৎ খাটে জ জল পাঁন 
করি, তাহ! সুবিধায়ুক্ত করিয়া দাও। আমীর পতিগৃহে য!ইবার পথে 

যদি ০কাঁন দুষ্ট।শয় বিস্ম করে, তবে তাহাকে বিনাশ কর। 

১9। হে প্রিয়দর্শন অখিন্বয়! হে কল্যাণ বিথাতদ্বয় | অদ্য তোমরখ 

কোথায় কোঁন ব্যক্তির ভবনে আঁমোঁদ আনান করিতেছ £ কে তোঁমা- 

দিগকে আবদ্ধ করিয়! রাখিকাছে? কোন্ বুদ্ধিমান যজথাঁনের গৃহে তোমর! 
গামন করিয়াহ ? 

৪১ হুক । 

অশ্বিদ্বয় দেবতা! সুহন্ত খবি। 

১) হে অশ্বিদ্ধর ! তোঁমাদিগের উভয়ের সাধারণ একথসি বুথ, ছে, 
যাঁহাঁকে বিস্তর লৌকে আহ্বান করে এবং স্তব করে, বাহ! তিন খানি তত্রের 

৩ পপর , 

উপর. যজ্ঞে যজ্জে গমন করে। যাহা! সর্বত্র বিচরণপুর্ববক যজ্ঞ সুলম্পন্ন করে। 

আমর! প্রতিদিন প্রভাত ধাঁলে শুরোচিত স্তবের দ্বারাঁয় সেই রথকে আহবান 

করিতেছি। 



৭ আইক, ৮ অধ্যায়। - খথ্েদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ৪২ হুক | 
সপে 

২। হেনাসত্যদ্বয় ! হে অশ্বিদ্বয়! তোঁধাঁদিগের যে রথ প্রতঃকালে 

থোঁজন1 কর1 হয় এবং প্রাতঃকাঁলে গমন করে এবং মধু বহন করে, তোমরা 

সেই রখে আঁরোঁহণপূর্র্বক যজ্ঞ কত্রীব্ক্তিদিগের নিকট গনন কর 

এবৎ তোৌঁমাঁদিগকে যে স্ব করে, তাহার হোঁতৃপরিবে্টিত যজ্ঞে গমন 
কর। 

৩। হছে অশ্িদ্বয়! আমি মুহস্ত, আমি মধু হস্তে করিয়! অধর্য 'র কার্ধ্য 

করিতেছি, আমার নিকটে আগমন কর । অরথব1 অগ্নিধ, নাঁমক যে বলিস্ত- 

পুরোহিত দান করিতে উদ)ত হইয়াছে, তাঁহার নিকট আগমন কর, যদিচ 
ভোমর| অন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ছে গমন করিয়! থাঁক, তথাপি 

অ।মাঁর ভবনে মধুপাঁন করিতে আগমন কর। 

৪২ স্ত্ত । 

ইন্দ্র দেবত] | কৃষ্ণাখ্য খবি। 

১। যেমন ধর্থুধাঁরী বাঁণক্ষেপকারীব্যক্তি অতি সুন্দর বাঁণ ক্ষেপণ 

করে, ভদ্রপ তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রমাগত স্ব প্রয়োগ করিতে থাঁক, অতি 

পরিষ্কীর ও অলঙ্কত করিয়! ভব প্রয়োগ কর, হে বুদ্ধিমানগণ ! তোমার 

সহিত যে স্পর্ধা! করে, এমনি স্বতিবাক্য প্রয়ে'গ করিবে, যে সে পরাজিত 

হন, হে স্তৃতিকারী ! ইন্দ্রকে সোমের দিকে আকর্ষণ কর। 

২। ছেক্জরতিব্ণারী ! যেমন দোহন করিয়1 গাভীর নিকট হইতে লোকে 

নিজ প্রয়োজন সাধন করে, তদ্রপ বন্ধুস্বরূপ হন্দ্র্বার| নিজ প্রয়োজন 

সিদ্ধ করিয়। লও। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে জাঁগরিত কর। যেমন খনপূর্ণ 
পত্রকে লোকে লিম্গমুখ করিয়! তদস্তরগত ধন ঢালিয়! লয়,তদ্রপ বার ইন্দ্রকে 

ফাম্ন! লিদ্ধির জন্য অনুকুল কঠিয়! লও । 

৩। হেইন্দ্র! তোমাকে কেন “ভোজ” এই নাম দেয়? অর্থাৎ তুমি 

দ্বাত1 বলিয়াই তোঁদাঁকে এ নাঁম দেয়। আমি শুনি, যে তুমি. লোককে তীক্ষ 

অর্থাত, তেডম্বী করিয়] দাও, অতএব আমাকে ভীক্ষুকর। হেইন্র! আমার 
বুদ্ধি যেন কণ্মকাধ্য বিষয়ে নৈপুণ্যহুক্ত হয়। যাহাতে ধন উপার্জন করা 
ভাগ্যে ঘটে, আঁমার এই একার 'শুভাঁদৃষ ব করিয়া দাও। 



ণঅইক.৮৮ অধ্যায় |] খাথেদ সংহিতা । [১৭ মণ্ডল, ৪২ ভুক্ত। 

৪। হেকইন্দ্র! লেকে যখন যুদ্ধস্থলবত্তী হর, তখন যুদ্ধাক্ষেত্রে তোমার 
নাঁম লয় | যেষযজ্ঞকারী ইন্দ্র তাহার সহযোগী হয়েন। আর.ষে তাহার 
জন্য সোঁম প্রস্তুত না করে, তিনি উহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাঞ্চ। করেন 
ন]। | 

৫) যে অন্নসম্পন্নবাক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রখর ৫দামরস প্রস্তুত করে 

এব যেমন ধনাঢ্য লোঁকে গে, অশ্ব এভূতি পশু ধন বিতরণ করে, তদ্দ্রপ 
যে তাহাকে অকাতরে সোমরস দেয়, ইন্দ্র তাহার সহায় হয়েন এবং তাহার 

শক্রগণ বলিষ্ঠ ও বছুসৈন্য পরিবত হইলেও তিনি উহ্দ্িগকে শীঘ শীত্র 
পৃথক করিয়! দেন এবং তিনি রত্রকে বধ করেন । 

৬। যে ইজ্্রকে অর্মরাজ্তন করিলাম, যিনি ধনসম্পন্ন এবং আমাদিগের 
কাঁমন পুর্ণ করিয়াছেন । শক্র ইহার নিকট হইতে দুরে পলাঁরন ককক। 
শত্রুর দেশের ভাবৎ সম্পত্তি ইহার করতলগত হউক । 

৭। হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকেই তোঁমাঁকে ডাকে । তোমার যে ভয়ানক 
বধ আছে, তদ্দারখ নিকটের শক্রুকে দূর করিয়! দাঁও | হে ইন্দ্র! আঁমাকে 
যবপূর্ণ গণভীয়ুক্ত সম্পত্তি বিতরণ কর, যে তোমার স্তব করে, তাহার স্ততিকে 
রত্ব ও অন্নপ্রসবিনী কর। 

৮। প্রথর সোৌমরসগুলি বল ধাঁরাঁতে মধুর রস বর্ষণ করিতে করিতে 

যখন ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইন্দ্র সেঁমরসদাঁতাঁকে কখনই 

বারণ করেন না, কখনই বলেন না, যে (আর না) বরং সোঁমরস প্রস্ততকাঁরী- 

বাক্তিকে বিস্তর অভিলধিত বসন্ত প্রদান করেন। 

৯।. যেমন দ্যুতক্রীড়ানিরতব্যক্তি যাঁহাঁর নিকট হাঁরিয়াছে, তাঁহাঁকেই 
ক্রীড়াকাঁলে অন্বেষণ পূর্বক হাঁরাইয় দেয়, তদ্রপ যে অনিষ্ট করে, ইন্দ্র 

সেই শক্রকেই পরাস্ত করেন। যে তেবতক্তব্যক্তি দেবপুজ্জাতে ধন ব্যয় 

করিতে কৃপণত ন! করেন, খনবাঁন ইন্দ্র তাহাকেই ধনী করেন। 

১০। কইটকর দাঁরিদ্রছুংখ হইতে আমরা যেন গ।ভীদিগের দ্বার । 

উতভীর্ণ_ হই। হে পুকহৃত ! আমর! যেন যবের দ্বার! ক্ষুধা! নিবত্তি 

করিতে পাই। আমরা যেন রাঁজাদিগের নঙ্গে অগ্রসর হুইয়! নি 

বলগ্রভাবে বিস্তর নল্পতি.জগ্প করিতে পারি। ূ 

১৪৭৩ 



৭ ইক, ৮ আথাখয় |] খথেদ সংহিত1। [১৪ মওল, ৪৩ তু । 

১১। ব্হস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাপাত। 

শত্রুর হস্ত হইতে রজ্চা ককন। ইন্দ্র পূর্ব দিকে এবং মধ্যতাগে আমা” 
দ্রিগকে রক্ষা! ককন। তিনি আঁমার্িগের সখ, আমর) তাহার সখা ) 

তিনি আমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করুন । 

৪৩ নু্ত। 

খখি ও দেবত1 পুর্ব! 

১। আমার স্তবগুলি সকলে মিলিত হুইয়! ইন্দ্রকে উদ্দেশপুর্র্বক 

স্ভব করিয়াছে, ভাহা'র| সকলই লাঁভ করাইতে পারে, যেমন নারীবর্স 

মিজের স্বামীকে আলিঙ্গন করে, তদ্ক্রপ স্ততিগণ ৫সই শুদ্ধান্বভাব- 

দাতা ইন্দ্রের আশ্রয় পাইবাঁর জন্য তাহাকে আঁলি*ন করিতেছে । 

২। হে ইন্দ্র! তোমার দিকৃ হইতে আঁমাঁর মন অন্যত্র যায় ন1। 

আমি তোমারি উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করিয়াছি । রাঁজ 

যেমন নিজ ভবনে, তদ্রপ তুমি কুশের উপর উপবেশন কর ॥ এই অন্দর 
জোম হইতে তোমার পাঁনকার্ধ্য সম্পন্ন হউক। 

৩। ইজ্জ দুর্গতি ও অন্নাভাব হইতে রক্ষ। করিবার জন্য ভাম|নিগের 
চতুর্দিকে অবস্থিতি ককন। দেই ধনদাঁত| ইন্্র সকল ধন ও সকল সম্পত্তির 
অধিপতি । সেই যে কামনাবর্ষণকারী তেজন্থী ইক, তীহ।রই আঁদেশে এই 

সপ্তসিদ্ধু নিম্ন দিকে বহমান হইয়| অন্ন বুদ্ধি করিতেছে, অর্থাৎ শস্যের 
উপচয় করিতেছে । 

৪1 যেরূপ পক্ষিগণ সুন্দর পত্রধারী রক্ষকে আশ্রয় করে, তদ্রপ 
আনন্দবর্ষণকাঁরী পাত্রস্থিত সোমরসগণ ইক্্রকে আশ্রয় করিল ৷ ০সেই সোঁম- 

রসের তেজের দ্বার| তীহাঁর মুখ উজ্জ্বল হইরা উঠিল । তিনি মন্য্যদিগকে 
উতকুন্ট জ্যোতিঃ দান কৰ্তন। 

৫ | দ্যুতজীড়াঁফারী ্র্যক্তি যেমন ক্রীড়াকলে আপনার বিজেতাঁকে 
অন্বেষণপুর্ব্বক পরাস্ত করে, তদ্রুপ ইন্্র বুফটিরৌধকাঁরী শূর্ধ্যকে পরাঁভব 
করেন। হে ইন্দ্র! হেধনশালি! কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কেহই তোমার 
সেই বীরত্বের জন্ুরূপ কাধ করিতে পারে নাই। 



৭ ভাইক, ৮ অধ্যার।] .খণথেদ সংহিতা। [১০ মণল, ৪৩ ভুতি। 

৬। ধমদাঁত1 ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যে বর্তমান আঁছেল। অভিনাঁষ 
সিদ্ধিকাঁরী ইন্দ্র সকলের স্তবেই অবধাঁন করেন । সাহাব সোঁমযাঁগে ইন্দ্র 
প্রীতি লঁভ করেন, সে প্রথর সোমরসের দ্বার হুদ্ধাভিলাষী শক্রদিগকে 

পরাস্ত করে ॥ 

৭। যেমন জল সমস্ত নদীর দিকে ঘাঁয়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহগণ 
হুদে যাঁইয়। পড়ে, তদ্রপ সোঁমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে যায়| যজ্ঞস্থলে 

পণ্চিতগণ তাহার তেজের রদ্ধি করিয়া! দেন, যেরূপ স্বর্গীয় বাঁরিপাতিসহ- 

কারে রাফি যব শস্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। 

৮। যেরূপ একটা বৃষ কুপিত হইয়া আঁর এক ৰষের প্রতি ধাবিত 
হইতেছে দেখব যাঁয়, তন্জ্রপ ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধ।বিত হইয়| আপনার 
আশ্রিত ত্বরূশ জল সমস্তকে শির্ধত করেল) যে ব্যক্তি সোঁমধাগ করে, অকা- 

তরে দন করে এবং হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে, সেই ব্যক্তিকে দেখিয়॥ 

ধনদ1ত1 ইন্দ্র ভ্যোতিঃ দাঁন করেন্। 

৯ ইজ্রের বজ্জ তেজের সহিত উদয় হউক, যজ্ঞের কথা যেরূপ 
পুর্ব্বকাঁলে, তদ্রপ একাঁদেও হইতে থাকুক । ইন্দ্র নির্ে উজ্জ্বল হইয়। 

পরিষ্কার আলোক ধ।রণপুর্বক শোভা যুক্ত হউন, সাধু ব্যক্তিবর্গের পাঁলনকর্ত| 

ইন্জ স্ুর্য্যের ন্যাঁয় শুত্রবর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হউন । 

১৩। ১১। পুর্ব স্মুক্তের দশম ও একাদশ খকের সহিত এক । 

8৪8 সৃক্ত । 

ইন্দ্র দেবত | কৃঝ খবি | 

১। যে ইন্দ্র দেখিতে স্ছুলকায়, অথচ ঘিনি আপনার বিপুল ও দুর্ধর্ষ 

বলের দ্বর1 আঁর সমস্ত বলশণলী পদার্থকে হীনবল করিয়া! দেন, সেই ধনা- 

খিপতি ইন্দ্র রখে আরোহণপুর্ধক আমোদ করিবার জন্য আগমন কৰকন। 

২। হে নরপতি ইন্দ্র! তোমার রথ লুগঠন, তোঁমার রথের দুই অশ্ব 

ছুশিক্ষিত, তোমার হস্তে বজ্র রহিয়াছে; হে প্রভু! এই মুত্তিধারণপূর্বক 
ঘি. নিত, ৮ 



৭ আষ্টক। ৮ অধতায়। ] থধেদ সংহিতা [ ১০ মণ্ডল, ৪৪ চৃক্ত। 

শীঘ্র সরল পথ দিয়! নিম্বে আগমন কর । তোমার পাঁনের নিমিত্ত সেমরস 

প্রস্তত আছে, তাহ! ভোমাঁকে পান করাইয়। তোমার বল আরও আমর! 

বাড়াইয়! দিব। 

৩) যে ইজ্জ আঁর সকল নায়কের নায়ক. বাহার হস্তে বজ্ত আছে, 
যিনি বিপক্ষদিগকে দুর্বল করিয়! দেন, যিনি ছুদ্ধর্ধ, বাহার ক্রোধ কখন বুথ 
যাঁয় নখ, ভীহাঁকে তীহাঁর বহুনকাঁরা দুদ্ধার্ষয খোঁটকগণ সকলে মিলিত হইয়! 

আখমাঁদিগের নিকট বহন করিয়! আঁহুক। 

৪) হেইন্দ্র! যেসোঁমরস শরীরকে পাঁলন অর্থ/ৎ শারিরীক পু্ি 
বিধাঁন করে, যাহ! কলসের মধ্যে সম্মিলিত হইয়! আছে, যাহ! বলকে সংধাঁ- 

রিত করে, তুমি সেই সোঁমরল আঁপন উদরে সেচন কর ৷ আমার বল বৃদ্ধি 
করিয়া দাও, আমাদিগকে তোঁমাঁর আত্বীর করিয়! লও, কারণ তুি বুদ্ধি- 
মান্দিগের শ্রীরৃদ্ধি সম্পঁদনকাঁরী প্রতুস্বরূপ হুইতেছ। 

৫ হে ইন্দ্র! সম্পত্তি সমস্ত আমার নিকট তাীগমন ককক, কারণ 

' আমিস্তব করিতেছি । আঁমি ০সাঁম সয় পুর্র্বক উত্তম উত্তম কাঁমনা সিদ্ধ 

করিবার নিমিত্ত যজ্জছের আয়োজন করিয়াছি, তুমি এস। তুমি নকলেরই 
অধিপতি । এঈ কুশে উপবেশন কর ৷ তোঁমার পানের জন্য যে সোম 
পাত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে, কাহারে! সখ্য নাই, ষে দে গুলি বলপুর্বরবক 

গ্রহণ করিয়! পান করে। 

৩। ধীহাঁরা পুর্রবকাল হইতে বজ্ঞে দেবত1দিগের নিমন্থণ করিতেন, 
উ।হারখ অতি মহত মহত কাঁধ্য সম্পাঁদনপুর্বক সকলে স্বতস্ত্রভাবে সপ্ধাতি 

লাভ করিয়াছেন । কিন্ত যাহার য্জস্বরূপ নৌকা আঁরোঁহণ করিতে পারে 
মাই, তাহাঁর!কুকর্ম্ান্বিত, তাহারা খণী রহিল, অর্থ।ৎ অখনী হইতে পারে 
নাই এবং সেই অবস্থাতেই নি্গগ্রামী হইল (তলাইয়! গেল)। 

৭। ইদানীন্তনকাঁলে, যাহার সে প্রকাঁর ছুন্মীতি, তারাও তদ্রপ 

অধেশামী হউক। তাহাব্রিগের রথে দুষ্ট অশ্ব যৌঁজন৭ কর1 হইল্লাছে, অর্থাৎ 

ভাহাদিগের কি গতি হইবে, কিছুই স্থিরত| নাই। যাহার! পূর্ববাবধি যজ্ঞাদি 

উপলক্ষে দাঁন করিয়! থাকে, তা হার এতাঁদৃশ ধাঁমে উপনীত হয়, যথাঁয় অতি 
চমতকাঁর নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তত আঁছে। 

১৪৭১ 



৭ অইক,৮ অধ্যায়। ] খাখ্বেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৪৫ সুত্ | 
পপ 

৮1 ইন্দ্র যখন সোমপাঁন করিয়1 মত্ব হয়েন, তখন তিনি জর্ধত্রসঞ্থারী 
কম্পান্িত মেঘদিগকে সুশ্থির করেন, গগন ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ করিফক1 উঠে, 
তিনি আঁকাশকে আন্দোলিত করেন । যে দ্যাব! ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন 
হইয়! আছে, তাহাদিগকে তিনি সেই অবস্থায় সঞ্চারণ করেন এবং বিবিধ 

শব উচ্চারণ করেন | 

৯। ছে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত এই এক নুগঠিত অন্কুশ 

আমি হস্তে ধারণ করিয়া আঁছি। ইহাদ্বার। তুমি খুরপুট বিচ্ষেপকারীদিগকে 

অর্থাৎ হস্তীদিগকে দণ্ড করতঃ বশীভূত কর। এই যে সৌঁমযাঁগ হইতেছে, 
ইহাতে তুমি আসিয়। স্থান গ্রহণ কর। দেখিও যেন এই সোমযাগ্ে 
আমর! সৌভাগ্যশালী হই | 0. 
১০।১১। পু ক্থক্তের দশম ও একাদশ খকের সহিত অভিন্ন। 

এপ সপ ৮ সপ ৮ পা | পি 

৪৫ সুন্ড। 

অগ্নি দেবতা । বণুসপ্রি খষি | 

১। অগ্নি প্রথমে আঁকাঁশে অর্থাৎ বিদ্যুৎ্রূপে জম্ম গ্রহণ করিলেন, 
তাহার দ্বিতীয় জম্ম আঁমদিগের নিকট, তাহাতে তাহার নাম জাতবেদ!। 
তাহার তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে । এইপ্ূপে সেই নরহিতকারী অগ্ধি নিরন্তর 
জাঁজুল্যমান, আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করিতে জানেন, তিনি তাহাকে 
স্তব করেন। 

২। হে অগ্নি! আমর! তোমার তিন প্রকারের তিন.মূর্তি জানি, 

তোমার স্থান অনেক স্থলে আঁছে, তাহাঁও জানি । তোমার অঠি নিগুঢ় 
যে নাম, তাহাঁও অবগত আছি; আর যে উৎপত্তিস্থাঁন হইতে তুমি আবি- 
য়াছ, তাঁহাঁও জানি । 

৩ নরহিতকাঁরী বৰুণদেব সযুদ্র মধ্যে জলের অভ্যন্তরে তোমাকে 
প্রজ্গুলিত রাখিয়াছেন। আর আঁকাঁশের উধঃস্বরূপ ফে সুর্য তন্মধ্যে 
তুমি প্রজ্ববলিত আছ। আর তোঁমার ভৃতীর স্থান মেঘলোঁক, তথায় বুড়ি 
বারিতে তুমি বাঁস কর, প্রধান এধাঁন দেবডার| তোমার তেজঃ বৃদ্ধি 
করেন। রি 



৭আষ্টক,৮ অধ্যায় ।] খর্বেদ সংছ্িত। | [১৯ মণ্ডল, ৪৫ হু । 

পা পাশ্পিশ শাদা পা সপাপসপপপাসান 

৪1 অগ্নির ঘোরতর শব্দ উন্থিত হুইল, আকাশে যেন বজ্জপাঁ 

হইতেছে; অগ্নি পৃথিবীকে লেহন করিতেছেন, লতা এ্রভৃতিকে আলিঙ্গন 
করিতেছেন ! যদিও এই মাত্র জন্থিয়াছেন, তথাঁপি বিশেষরূগে প্রজ্জ্বলিত 

ও বিজ্ঞাঁরিত হইয়াঁছেন। দ্যাঁব1 ও পৃথিপর মধ্যে কিরণ বিস্তার বরাতে 
তাঁহার শোভা হইয়াছে। 

৫1 অগ্নি যখন প্রভাতের প্রথম ভাগেই প্রজ্জ্বলিত হয়েন, তখন 

তাহার কি শোভা হয়। তিনি কত শেভা আবিষ্কৃত করেন। তিনি অশেষ 

সম্পত্তির আঁধারস্বর্ূপ॥। তিনি স্তুতিব!কা সকল ক্ষ,রিত করিয়! দেন, 

সোমরমকে রক্ষা! করেন । তিনি নিজেই ধনম্বরূপ, তিনি বলের পুত্র, 

তিনি জলের মধ্যে বিরাজ করেন। | 

৬। তিনি সকল বস্ুুকে প্রকাশ যুক্ত করেন; তিনি জলের মধ্যে জন্ম- 

গ্রহণ করেন। ভিনি জাঁতমাত্রে ঘ্যলোক ও ভূলোক পরিপুণ করি- 

লেন। যখন পঞ্চজনপনদের মনুষ্য তাহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিল, তখন তিনি 
' মুকঠিন মেঘের দিকে উদ্লাত হইয়া! দেই মেঘ ভেবপুর্দক জল আঁনয়ন 

করিলেন । 

৭। অগ্পলি হোমের দ্রেব্য কামন! করেন, সকলকে পবিত্র করেন), 

চতুদ্দিকেও গতিবিধি করেন, তাঁহার মেধা চমহকার, তিনি নিজে অমর হয় 

মরণধন্মীন্বিত মন্ুষাদিগের মধ্যে সমর্পিত আছেন । সুরপ্প্িত ধূম ধাঁরণ- 

পূর্বক তিশি গতিবিধি করির] থাকেন এবং শুক্রবর্ণ আঁলে।কের দ্বার) আকাশ 

পরিপূর্ণ বরেন। 

৮। তিনি দেখিতে ড্যোতির্য়। তাহার দীপ্তি অতি মহত, তিনি ছুর্দার্য 

দীপ্তিসহকাঁরে যাঁইতে যাইতে শেভ ধারণ করেন । লেই অগ্নি রক্ষের কাষ্ঠ 

অনস্থরূপ প্রাপ্ত হইয়! অমর অর্থাৎ অনিন্বানণীল হই! উঠিলেন, দিব্যলোক 
ইস্হাঁকে জম্ম দিয়াছেন, দিব্যলোকের জম্মদাঁনশক্তি কি সুন্দর ! 

৯। হে মঙ্গলময় শিখাঁধারী নবীন অগ্নি! যেব্যক্তি অদ্য তোঁমার 

জগ্য পিক প্রস্তত করিয়াছে, সেই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তুমি উত্তম 
উত্তম ধনের দিকে লইয়া! যাঁও। সেই দেবভক্তব্যক্িকে নুখসচ্ছন্দের দিকে 

লইয়! যাও। 



। ৮৮০) জা শিস । এ খগেদ সংহত] । [ ১০ মণ্ডল, ৪৫ ভুক্ত । 

১০। যখনই উত্তম উত্তম অন্নসহবাঁরে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, 

তখনই তুমি যজখানের প্রতি অনুকূল হও। প্রত্যেক স্তব উচ্চারিত হইবার 
সময় অনুকূল ছও। সে যেন সুর্যের নিকটে রয় হয়, অগ্নির লিকট 

প্রিয় হয়। তাঁহার ধে পুস্্র জম্িয়াছে, অথব] যে পুর জন্বিবে, সকলের 

সহিত মে যেন শত্র মর্দন করে। 

১১। হে অগ্নি! প্রতিদিন যজমানগণ তোমার নিকট উত্তম উত্তম 
নান। বস্ত্র পুজ| দেয়। বুদ্ধিমান দেবত1গণ তোমার সহিত একত্র হইয়! ধন 
কাঁমন! পুর্ণ করিবার জন্য গাঁভীপরিপুর্ণ গোষ্ঠের ঘর উদ্ঘাঁটিন করিয়াছিল । 

১২। মনুষ্যদিগের মধ্যে বাহার মূর্তি সুগঠন, যিনি সোঁম রক্ষা করেন, 
খধির1! সেই অগ্মিকে সব করিলেন। দ্বেষবিবর্জিত দ্রযাবাঁপৃথিবীকে অ।মরা 

ডাকিতেছি। হে দ্রেবতাঁগণ ! আমাদিগকে লোকবল ও ধনবল, প্রদান কর। . 





খণ্ধেদ সংহিতা । 

অফ অর্ধীক 

. প্রীথয় অধ্যায় । 

৪৬ স্যুক্ত | 

তাশ্ি দেবত1 | বহুলপ্রি খষি। 

১। যে অগ্নি মহুষ্যদ্িগের মঞ্জ্যে অবস্থিতি ফরেন, জলের মধোও 
অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের ব্রত্তান্ত অবগত আঁছেন, যেহেতু 
আকাশে তাহার জন্ম) তিনি এক্ষণে বিপুলঘূর্তি ধাঁরণপুর্বক হোত হই- 
কাছেন।| তিনি যজ্ঞের ধাঁরণকর্তী, অতএব তাঁহাকে আধাঁন করণ হুইয়াছে। 
তুমি ভারি পরিচ্্য্য করিতেছ, অতএব তিনি তোঁমাঁর দেহ রক্ষা পূর্বক 
তোমাকে অন্ন ও সম্পব্ধি দিতেন । 

২। এই অগ্মি জলের মধ্যে লুক্কারিত হইলেন; যেমন একটী গাঁভ 
হাঁরাইর1 গেলে তাহার পদচিহ্ন দর্শনে অন্দন্ধান হয়, তদ্রপ অগ্নি পরিচর্ধ্- 
কারীর! তাহার সন্ধান করিলেন। ভূগুবংশীয়ের1! অগ্নির কামনা করিলেন, 
অগ্নি নিভৃতস্থ্ঠনে ছিলেন, সেই সুপগ্ডিত খধিগ্ণ অগ্নি পাইবাঁর ইচ্ছায় 
নমোঁবাঁক্ বলিতে বলিতে ত1হাকে পাইলেন । 

৩। বিভুবসের পুত্র ত্রিত বিশিরূগে ইচ্ছা! করিয়া! অগ্নিকে ভূষির 
উপর প্রাপ্ত হইলেন। অগ্নি যজমাঁনদিগের অষ্টালিকাঁতে নবীন মৃর্তিতে 

জম্ম এ্হণপুর্ববক অতি সুখকর হইয়াছেন, তিনি জ্যোংতির্দ্ঘয় লোক প্রাপ্তির 
মূলীভুত কাঁরণম্বরূপ হইয়াছেন । 

৪) অস্মিকাঁমনাঁকাঁরী খত্বিক্গণ মন্ষ্যসমাজে অন্মিকে প্রবর্তিত 
করিয়! মনুষ্যপ্গের পবিত্র হইবার উপাঁয় করিয়। দিয়াছেন, সে অগ্নি 
এক্ষণে সোমপ।নে মত্ত হয়েন, হোত! হয়েন, নমোবাকা দ্বার! অনুকূল 

১৪৮১ 
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কয়েন, যজ এ্হণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখাইয়া দেন, জর্ধত্র বিচরণ 
করেন, হোমের দ্রব্য দেবতাঁপিগের নিকট বহন করেন । 

৫। হে হোত! যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অভি মহ, যিনি বুদ্ধিম।মৃ- 

দিগকে আশ্রিয় দেন, তুমি উপযুক্ত মত আহার অুতবকার্ধ্য নির্বাহ কর, 
সেই অগ্নি বিপক্ষদিগের পুরী ধৎস করেন, তিনি অরণি, অর্থাত অগ্নি মন্তন- 

কাঁচের প্রনবন্রূপ, তিনি অভ্তি চমণ্কাঁর পদার্থ, তাঁহাকে স্ব করিলেই 

সম্পত্তি পাওয়| যায় । তিনি নিজে মোহৰিহীন, মনুষ্যগণ তাহাকে হোমের 

দ্রব্য দিয়! তাহার দ্বার! যত অনুষ্ঠান করাইয়] লয় । 

৩। গেই অগ্নির তিন মূর্তি, তিনি শিখ! পরিবেঠিত হইয়! আলোকের 

দ্বার! যজমান্দিগের গৃহ পরিপূর্ণ করতঃ যজ্জগৃহ মধ্যে আপন স্থানের অভ্য- 

স্তরে উপবেশন করেন। তথায় মনুষ্যগ-ণর যাহা কিছু দেয়, সকলি তিনি 

সৎগ্রহপূর্বক নানাবিধ কার্ষ্র দ্বারা শত্রদমন করিতে করিতে এ সমস্ত 

হোমের দ্রব্য দেবতাঁদিশকে দিতে যাঁন। 

৭ এই যে যজমান্ এই ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আছ্ছেন, তাহার! 

সকলেই জ্রাঁবিহীন, শক্রবর্গের শাসনকর্তী ও চমৎকার ধূম নির্গত করেন । 

তীহাঁর। পবিত্রত| উৎপাঁদন করেন, শ্বেভবর্ণ ধারণ করেন, শীপ্র শী পরি- 
পূণ অবস্থা! প্রাপ্ত হয়েন, কাঁঞ্ঠে উপবেশন করেন এবং সৌঁমরসের ন্যায় 
গতিবিধি করেন । 

৮) অগ্মি ক্পিতে কাঁপিতে পৃথিবীর উত্বম উত্তম সামগ্রী জিহব]- 

সহযোগে ধারণ করিতেছেন মনে মনেও জাঁনিতেছেন। মনুষ্যগণ তাহাকে 

অধান করিলেন, কারণ তিনি ঘোমরস পানে মত্ত হইয়। পবিএত 

উৎপাদন করেন, শুভ্রবর্ণ ধাঁরণ করেন, হোঁভাঁর কাঁ্ধ্য সম্পাদন করেন । 

যজ্ঞ পাইবার উপযুক্ত তাহার তুল্য কেহ নাই | 

৯। ইনি সেই অগ্নি, ধাহাঁকে দ্যাব। ও পৃথিবী জন্মাদাঁন করিষাছেন, 
জল ও তৃষ্ট। ও ভূগুবহশীয়ের। বলের দ্বারা ধাহাঁকে উৎপাদন করিয়াছেন ; 

যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য; মাতরিশ্বা ও অপরাপর দেবতাঁরা মনুষ্যের 

যজ্ঞ কৰিবার জন্য ধাহাকে দনন্মীণ করিয়াছেন । 



৮অইক,১ অধ্যাহ | ] খর্থেদ সংকিত। [ ১০ মণ্ডল, ৪৭ চ্চৃক্ত | 

১০। হে অগ্নি! ভোমাঁকে দেবতার! আঁধান করিয়াছেন; তোমাকে 

যজ্জ দিবার জন্য মনুষ্যগণ বিশিন্ট বিশিষ্ট কামনাঁপহকাঁরে আঁধান করেন ও 
সেই তুমি যজ্জের সময় সুবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দাঁন কর, দেবভক্তব্যস্তি 
যেন বিশিষ্ট যশ প্রাপ্ত হয়। তন 

৪৭ স্ুুস্তু। 

বৈকুণ্ঠইন্ত দেবতা | লণ্তগু খষি(১)। 

১। হে ধনের অধিপতি ইন্দ্র! আমর! ধন কামনা করিয়! ভোঁমার 

দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলাম। হেবীর! আমর জানি, তুমি বিস্তর গোধ" 
নের স্বামী । আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকাঁরী সম্পত্তি প্রদান 

কর। 

২। হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, রক্ষ! করিতে উত্তমরূপ পার, 
স্বন্দররূপে নেতার কার্ধ্য কর, তোমার কীর্ভিতে চারি সমুদ্র সমুজ্্বল, তুমি 
নান! সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুুযু্ছি স্তব পাইবাঁর যোগ্য, সকলেই 
তোঁমাঁকে প্রার্থনা! করে; আমরা তোমাকে এইরূপ জানি । আমাদিগকে 
নালাবিধ; ইত্যাদি । (পুর্ব খকের শেষ অংশ) । 

৩। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে এরূপ একটী পুভ্রত্বরূপ ধন দান কর, 

যে.স্ভোত্ররত ও দেবভান্ত হয়, যে প্রকাণ্ড মূর্তি, বিশালকায়, গন্তীরবুদ্ধি, 
সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পরন্ন, তেজস্বী, শক্রদমনক্ষম ও প্রিরদর্শন হয় । | 

আমাদিথকে নানাবিধ, ইত্যাদি | 

ও) হেইজ্দ্র! তুমি আন্ন উপার্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান, লোকদিগকে 

তারণ কর, সম্পত্তি পুর্ণ করিয়! দাও; তোমার বদ্ধি ক্রমাগতই হইতেছে, 

তোঁমাঁর বল জতি নুন্দর, তুমি দদ্যুদিগকে নিধন কর, তাহাদিগের পুরী 

ধংস করিয়! থাক, আম।িগকে নানাবিধ ইত্যাদি । | 

(১) বিকুল নামে অন্ুরনীরী ইন্দ্রের তুল্য পুত কমন! করিয়া! তপস্য1. করাত ইতর নিজেই তাঁহার গর্ভে জন্মিয়া টতৈকুগ্ ইন্দ্র হয়েন। লাঁয়ণ ॥ কিন্ত ইহ] 
পৌর)ণিক আখ্যান, বৈধিক নহে । 

১৪ 



৮ অই্টক, ১ অধ্যায় ।- খগ্বেদ সংহিতা । [১০ মণল, ৪৮ স্ৃক্ত 

৫। তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আঁছে, 

তোঁমাঁর শতঙস্হশ্র গোধন আছে, তুমি বলবখন্. তোমার উৎকৃষ্ট অনুচর- 

বর্গ আঁছে, তোমাঁর পরিষদের] বুদ্ধিমান, তুমি সকলি দিতে পাঁর। আঁশ- 

দিগকে নানাবিধ, ইতাাঁদি । 

৬) আমি সপ্তগু, আঁমি যাহ ধ্যান করি, তাহা সত্য হয়ঃ আমার 

বুদ্ধি ন্বন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামী ; দ্রেবতাবিষগ্লিণী নুমতি আমার 

উপস্থিত হইতেছে। আমি অঙ্গিরার গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, নমৌ- 
বাঁকা উচ্চারণপুর্র্বক দেবতাদিগের নিকট যাঁইয়! থাকি। আমাদিগকে 
নানাবিধ ইত্যাদি । 

৭। আঁমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্তবসমূহ প্রস্তুত করি, এ সকল 
স্তব আমি মনের সহিত পাঠ করি, এ সকল শব শ্রেতাঁর হৃদয়কে স্পর্শ 

করে; তাহারা আমার দৃতের ন্যার ইন্দ্রের নিকট প্রার্থন জানাইতে 

যাইতেছে । অধমাদিশকে নানাবিধ, ইত্যাদি | 

৮। হে ইন্দ্র! আমি তোমার নিকট যাহা যাজ্া করি, তুমি তাহ! 
আমাঁকে দাও, এরূপ একথানি প্রকাণ্ড বাস্তনটী দাও. যেরূপ কাহারে/নদখই, 
দ্যাঁবা ও পৃথিবী তাহ! অনুমোদন কন । আমাদিগকে নন।বিধ, ইত্যাদি । 

৪৮ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবত11 ইন্দ্র খষি । 

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন)--আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হই- 
যমাছি। আম চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় করিয়। লই । প্রাণীগণ 

পিতার ন্যার আমাকে ডাঁকিয়। থাকে । যে দাতা, আমি তাহাকে ভোগের 

সামগ্রী দিয়] থাকি। 
২। আমি অথন্র1 খষির বক্ষঃস্থল রোধ করিযাছিল।াম । অমি বৃত্রের 

নিকট গাভী সমস্ত কাঁড়ির! ত্রিতকে দিয়াছিলাঁম॥ আমি দশ্ু/(দিগের সম্পত্তি 

কাঁড়িয়। লইয়। ছিলাম । আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট 
গ1ভীসমস্ত তাঁড়াইয়। লই] গিয়াছিলাম । 



৮ অষ্টক, ১ অধ্যায় |] খণেদ মংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ৪৮ হুক্ত। 

ও। আমার জন্য ত্বষটা! লৌহময় বস্ত্র নির্মাণ করির! দিয়াছেন, 
দেবতার। আমাঁর জন) কণধ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন । আ'মাঁর সৈন্যগ্ণ 

্্যের সৈন্যের ন্যায় দুর্ধর্ষ, যে যাহ] কিছু করিয়াছে, ব1 যাহা ভবিষ্যতে 
করিবে, সকলেতেই আমার উপর নির্ভর করে। 

8৪। যখন কেহ স্তবের সহিত সৌমরস দিয়! আঁমাঁকে পরিতুন্ট করে, 

তখন আমি দভীব্যক্তিকে, সহম্রাধিক গে, অশ্ব, মৃন্ুষ্য, পশু বাঁণ দ্বার] জয় 

করিয়! দি এবং অক্্রশক্ত্র শাণিত করি । 

| কেহ কখন কোঁন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করিয়! লইতে পারে 
নাই, মৃত্যুর নিকট কখন আঁমি নত হই নাই। হে পুকবংশীয়গণ ! তোমরা 
সোমরস প্রস্তত করিয়! যাহ] ইচ্ছ( আমর নিকট যান কর। দেখিও 

আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হাঁরাঁইও ন1(১)। 

৩। এই যে সকল শত্র, যাহার1 প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 

দুই ছুই জন করিয়! অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যৃদ্ধ করিবাঁর জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছিল, যাহার স্পর্ধাপুবক আমাকে আহ্বাঁন করিতেছিন, আঁমি ইন্দ্র, 
কঠোঁরবাঁক্য উচ্চীরণপূর্বক তাহাদিগকে এমন প্রহার করিলাঁম বে, তাঁহারা 

নিধন হইল । তাঁহার! নত হইল, আমি নত হইবার নহি। 

৭। যদি একজন আঁসে,তাহাঁকেও আমি পরাঁভব করি; যদি ছুই জন 

আসে, তাঁহাদিগকেও পরাঁভৰ করি; তিন জন আঁগিগয়াই ব| আমার কি 

করিতে পারে? যেরপ্ কৃষক ধান্য মর্দন করিব।র সমন্প পুরাতন ধান্যস্তত্ত 
অনায়াসেই মর্দন করে, আমিও তদ্রপ যত শক্র আনুক ন। কেন অনায়াসে 

নিধন করি, ইন্দ্র যাহাঁদের প্রাত বিমুখ, 0মেই সমস্ত শত্র কি আমাঁকে নিন্দা, 
অর্থ।ৎ পরাভব করিতে পাঁরে 21 

৮। আমিই গুঙ্কুদিগের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগুর পুত্রকে 

সখপন করিরাছি। তান তাহাদিগের শত্র সংহাঁর করিতেছেন, বিপদ নিব 

রণ করিতেছেন এবং মূর্তিমান ভক্ষ্যভোজ্যের ন্যায় তাহাদিগকে পালন 
করিতৈছেন। সেই সময়ে পর্ণয় এবং করন্ধ নামক শক্রদ্বয়কে বধ কর! 

(১) ইন্দ্রকেই এই স্ৃত্তের খষি বলিয়া! অভিহিত কর। হইয়াছে, বোঁধ হয় 
পুরুবংশীয়দিগের কোঁনও ভ্োতাদ্বীরা এই হৃঞ্জ রচিত। 



৮ আঅইক, ১ অধ্যায় |] খগ্েদ সংহিতখ । [১০ মণ্ডল, ৪৯ স্ৃক্ | 

হইয়াছিল এবং বৃত্রের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমার নাঁম 
বিখ্যাত হইয়াছিল । 

৯। আঁমাঁকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয় স্থানন্বরূপ হয়, 

দে অনবাঁন্ ও ভোগা হয়, তোমর! তাহার সহিত বনধৃত্ কর এব 

গোঁধন গ্রহণ কর, এই ছুই কার্ধা তোমাদিগের তাহার নিকট সম্পন্ন হঈবে। 

সেই ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আঁমি নিজেই তাঁহার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্ 
ধারণ করি, আমার প্রসাঁদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসভাজন হয়, 

সকলে তাহাকে অব করে। 

১০। দৃষ্ট হুইল যে দুই জনের মধ্যে এক জন সোঁমযাঁগ করিতেছে 
পাঁলনকর্ত1 ইন্দ্র তাঁহার পক্ষে বজ্র ধারণপুর্লক তাঁহাকে শ্রীবপ্ষিসন্পন্ 
করিলেন । আর তাহার যে শত্রু মেই তী্ষ্ুতেজ| সোঁমযাগকারী ব্যক্তি 

সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, সে অন্ধকাঁর মধ্যে আবদ্ধ হইর| রহিল | 

১৯) আঁনিত্যগণ, বনুগণ। কদ্রগণ, ই হার! নকলেই নেবতা ; আমিও 
দেবতা। অতএব আমি াহাদিগের স্থান উৎখাত করি ন1,উা হর! আমাকে 

এই উদ্দেশে নির্মাণ করিয়াছেন, যে আমি চমৎকার অন্ন উৎপাঁদন করিব। 
সেই নিমিত্ই আমাকে কেহ পরাজয় বা হিংসা করিতে পারে না, কেহ 

আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে ন1। 

৪৯ স্হৃত্ত। 

বৈকুইন্দ্র খষি । তিনিই দেবত1। 

১। স্তবকাঁরী ব্ক্চিকে আঁমি চমৎকার সম্পত্বি দাঁন করি। আমি 

যঙ্জানুষ্ঠাঁনের পদ্ধতি করিয়! দ্রিয়াছি, উহাঁতে আমারি ক্ষমত। বৃদ্ধি হয়। 

আমি যজ্ঞকর্তীব্যস্ভির উৎসাহদাঁতা হইয়! থাকি; আর যাহারা যজ্ঞ ন! 

করে, তাহাদিগকে সকল যৃদ্ধেই পরাভব করি । 

২) জ্বর্গের দ্রেবতাঁর! এবৎ ভূচর ও জলচর জন্তুর! আমাঁকে ইন্দ্র এই 
নাম দিয়াছে । আমার ছুই তেক্রস্বী ঘোটক শাছে, তাঁহার! অদ্ভুত লীলা- 
বিশিষ্ট এবং অতি বেশবাঁনূ। আমি অন্ন উপার্জনের জন্য দুগ্ধার্য বজ্জ ধারণ 
করি। 

১০, 



৮ অষ্টক, ১ অধ্যায় |] খখেদ সংহিতা । [ ৯০ মণ্ডল, ৪৯ ছৃক্ত | 

৩। আমি কবি নামক ব্যক্তির মলের জন্য অক নামক ব্যক্তিকে 
প্রহ!রের দ্বার! বধ করিয়াছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্ধ্য সাধন 

করিয়! কুৎস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছি । আমি শুষ্ লামক ব্যক্তি 
বধের জন্য বজ্ত ধারণ করিয়াছিলাম । আমি দম্ুজাঁতিকে “আঁধ্য” এই নাঁম 
হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি(১)। 

৪) কুশ্স বেতনু লাঁমক প্রদেশ কাঁমনণ করিয়াছিল, আঁমি উহাঁর 

পিতীর ন্যায় বেতন্ত প্রদেশ উহার বশীভূত করিয়! দ্রিলাম এবহ তুগ্র ও 

স্মদিভ এই ই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত করিয়! দিলাম । আমার প্রসাঁদেই 
যড্তকর্তীব্ক্তি শ্রীব্রদ্ধি সম্পন্ন স্থয়। আমি পুল্রের ন্যায় তাঁহাকে প্রিয়বস্তু 
প্রদান করি, তাহাতে সে ছুগ্ধর্ষ হইয়া] উঠে। 

৫। যগুকালে শ্রতব্দা আমার শরণাগভ হইল এবং শব করিতে 

লাগিল, আমি মৃগয় নাঁমক ব্যক্তিকে তাঁহার বশীভূত করিয়া দ্রিলম। 

আমি বেশকে আঁঘুর বশীভূত করিয়া দিয়ছি, আমি ষট্গৃভিকে সন্যের 
বৃশীভূত করিয়! দিয়াছি। 

৬। আমি সেই ইন্দ্র, দেমন ৰত্রের হস্ত! হইয়] বত্রকে হনন করি- 
যাছিলম, সেইরূপ দ্াসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন 
করিয়াছি(২), সেই সময়ে এ দুই শক্র রন্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছিল, আঁমি 
তাহাঁদিগের পশ্চাঁৎ সংলগ্ন হইয়! সূর্য্যলোক সমুজ্্রলিত এই ভুবনের বহি- 

ভূত কত্রিরা দ্বিলাম | 

৭। আমার যে শীঘ্রগ্লামী ঘোটকগুলি আছে, তাহার! আমাকে বহন 

করে, আমি সেই বহনে নুর্ষের চতুর্দিকে বিচরণ করি । যখন মনুষ্য মোম 
প্রস্তুত করিয়! শোধন করিবাঁর জন্য আঁমাঁকে অনুরোধ করে,আমি তখন দাঁস- 
জাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়! দ্বিখণ্ড করি, এ দশার জন্যই মে জন্মিয়াছে। 

৮। আমি সপ্ত শক্রুপুরী বংস.করিয়াঁছি । ঘে যত বড় বন্ধনকর্তী হউক, 
আঁমি তাহ! অপেক্ষ1ও অধিক বন্ধানকণ্ত। । তুর্বস ও যছু এই দুই ব্যক্তিকে 

(১) আঁধ্য এবং জনার্ধ্দিশের উল্লেখ ।. 

(২) অনীর্ধ্য শত্রদ্দিগের মধ্যে ছুইজন প্রসিদ্ধ 'যোছ। | নিম্নমধকেও দহ্যদিশের 

উল্লেখ অছে। 



৮ অই্টক, ১ অধ্যায় । ] খখ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫০ হৃক্ত | 

আমি বলবাঁন্ বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছি। আঁমি অম্যন্য ব্যক্তিকেও 

বলে বলী করিয়াছি । লবনবতি নরকে আঁনি বিনষ্ট বিজি? 

বীতে প্রবাহিত হয়, অখমিই তাহাদিগকে ্বস্ব কানে রাখিয় ছি । 
আমার সকল কার্য্যই শুকর, আমিই জল বিতরণ করিয়! থাকি। আমি যুদ্ধ 
করিয়1 যজ্ঞকত্তীব্যক্ভির জন্য পথ পরিক্ষার করিয়] দিয়াছি । 

১০1 গাঁভীর দেহে আঁমি এতাঁদৃশ বস্ত রাখিয়া দিয়াছি, যাহ! দেব” 

ত্বষ্ট রচন| করিতে প্রারেন নাই । অর্থাৎ গ1ভীগণের আঁপীনমধ্যে মধু 

অপেক্ষাঁও মধুরতর অতি চমত্কার পরিস্কার ছুপ্ধ উৎপাদন করিয়! দিয়াছি। 

সেই অ৷পীন নদীর ন্যায় হুপ্ধ বহন করে । তাহা! সোঁমের সহিত মিশ্রিত 

হইলে উহাকে অতি চমগকার করিয়া! তুলে। 

১১] (পরোক্তিতে কহিতেছেন) -এই রূপে ইন্দ্র আঁপন প্রভাবে 

দেবমনুষ্যদিশকে সেভাগী-সম্পন্ন করেন, তাহারই ধন আছে, তাহার 

ধনই যথার্থ । হে ইন্দ্র! হে থোঁটিকবিশিষ্ট ! হে বিবিধ কার্যকারী ! 

তৌঁমাঁর কার্যা ভোমার নিজের আয়ত্ব । দেবমনুষ্যগণ ব্যস্তনমস্ত হইয়] 

তোমার সেই সমস্ত কার্য্যের স্তব করিতেছেন। 

৫০ সুক্ত। 

খযি ও দেবতা পূর্ববগু ॥ 

১। হে যজমাঁন্! তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন রেখিয়| 

ইন্দ্র আনন্দিত হইতেছেন ; তিনি সকলের নেতা, সকলের স্র্টিকর্তী, 
উহাকে অর্চনঠ কর । তিনি সেই ইহ্দ্র, যাহার আশ্চর্য্য শক্তি, বিপুল 

কীর্তি এবং সুখসম্পত্ডির বিষয় ছ্যুলোঁক ও ভুলোঁক প্রশংসা করিয়! 

থাকে। 

২। সেই ইন্দ্র সকলের নিকট স্তবের ভাগী, সকলের .এ্রভূ, তিনি 
বন্ধুর ন্যায় মনুষ্যের ছিতকাঁরী ; মাদৃশ ব্যক্তির সর্বদাই তীঁহাঁর সেব! 
কর| উচিত। হেবীর! হে শিষ্টপাঁলনকর্তী ! সর্ধ প্রকার গুরুতর কার্যে 



৮ অইক, ১ অধ্যায় |] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল। ৫০ ভু | 

সময় ও বলপাঁধ্য ব্যাপারের সময় এবং মেধ হইতে ব্ৃর্টিবারি লাভের জন্য 
তোমার স্তব কর! হইয়! থাকে। 

ও। হেইন্্র ! সেই সমস্ত ভাগ্যবান বাক্তি কে? যাহার! তোম।র 

নিকট অন্ন ও ধন ও নুখসম্পত্তি পাইবাঁর অধিকারী? তাহার! কে? ধাহারা 
তোমাকে অস্থুধ্য বল দিবার জন্য মোমরস প্রেরণ করেম? যাহার] নিজের 

উদর! ভূমিতে বৃ্টিবারি পাইবার জন্য এবং পুরস্কার পাইবার জন্য 
পোঁমরন প্রেরণ করেন? । 

৪1 হেইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বার! মহৎ হইয়াছ, তুমি সকল 
যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ পাঁইবার অধিকারী হইপ়াঁছ, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান 
এধান শক্রর ধংসকর্তী হইয়াছ। হে অখিল ব্রদ্ধাণ্ড দর্শনকাঁরী ! তুমি 
সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ম্থরূপ হইয়াছ। 

৫। তুমি সর্বশ্রেষ্ট, অতএব যগুক্তীদিগকে শীঘ রক্ষা! কর। মনুষ্য- 

গণ অবগত আঁছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওরা| যাঁয়। তুমি 
জরাঁ৫হিত হও এবং শ'ধু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও) এই সমস্ত সোঁমযাঁগ যাহাতে 

শীঘু সম্পন্ন হয়, তাহ! কর। 

৩। - হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালি ! এই যে সমস্ত সোঁমযাগ, 
তুমি নিজে ধরণ করিয়! থাক, সে গুলি যাহাতে শীঘ সম্পন্ন হয়, তাঁহ! তুমি 
কর। তোমার নিকট চমত্কার আশ্রর পাইবাঁর জম্ম এই সোষপাত্র, এই 

সম্পত্তি, এই যজ্ঞ ও"মন্ত্র ও পবিত্রবাক্য উদ্যত হইয়াছে | 

৭। হে মেধাবী! যে সকল ভ্তোত্রপরারণ স্তোতাগণ, তুমি নানাপ্রকাঁর 
ধন দিবে বলির! একত্র হইয়! তোমার নিমিত সোমঘাঁগ করে, সোমন্বরূপ 
অন্ন প্রস্তুত হইবার পর যখন আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যেন 
তাহার! স্ততিস্বরূপ উপায় দ্বার] সুখলাঁভে অধিকারী হয় । 



৮ অষ্টক) ১ অধ্যায় ।- খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫১ ছুক্ত । 

৫১ সুক্তু। 

পর্ধ্যায়ক্রমে অগ্নি ও দেবতীবর্থ খাবি] পর্যায়ক্রমে ত'হারাঁই দেবত| 

১। (অগ্নি হবিরহন কাধ্যে উত্ত্যন্ত হইয়া! জলে লুককাইত হইয়াঁছিলেন, 
তাহার প্রতি দেবতাদিগের উক্তি)-হে অগ্নি! তুমি প্রকাণ্ডও স্কুল আঁচ্ছা- 
দ্নে বেছিত হইয়! জলে প্রবেশ করিয়াছিলে । হে জাঁতিবেদা অন্সি ! তোমার 
যে সমস্ত নান প্রকার দেহ আছে, কেবল এক জন মাত্র দেবতা তাঁছ'! 

দেখিতে পাইয়াছেন। 

২। অগ্নির উক্তি--কে আঁমাকে দেখিয়াঁছে? তিনি কোঁন দেবতা, যিনি 
আমার নাল! প্রকারের দেহ দেখিতে পাঁইয়াছেন? হে মিত্র! হেবকণ! 

অগ্নির সেই জকল দীপ্যমান ও দেবতা সম্মিলনকাঁরী দেহগুলি কোথা 
রছিয়াঁছে, বল দেখি ?। 

৩। (দ্েবতাদ্রিগের উক্তি)__-হে জীতবেদণ অস্মি! লান৭ মুর্তিতে জল 
মধ্যে ও ওষধি মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়ছ, তোমাকে আমর! অন্বেষণ করিতেছি; 

হে বিচিত্র কিরণধরি ! তোঁমাঁকে যম দেখিয়া! চিনিয়াছেন, তিনি দে খিয়ছেন 

য়ে তুমি তৌমার দশস্থাঁন অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাইতেছ(১)। 

৪। (অগ্নির উত্ভি)-_হে বণ ! আমি হোতার কার্ধ্য হইতে ভয় পাঁইয় 

চলিয়। আনিয়াছি, আমার ইচ্ছা! যে, দেবতার! আঁর আঁমাঁকে হোতার কার্ধ্য 

নিযুক্ত না করেন। এই নিমিত্ত আমার দেহগুলি নন! স্থালে প্রবেশ করি- 

য়াছে, আঁমি অগ্নি, আর এ কাঁধ্য করিতে ইচ্ছুক নঘি। 

01 (দেবতাঁদিগের উক্তি)--এস অগ্নি! দ্রেবপুজক মনুষ্য ঘঞ্ত করিতে 
ইচ্ছ! করিয়াছে । সে অলঙ্কাঁর, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করিয়াছে 

তুমি কিন্তু অন্ধকারে অর্থাৎ গুপুস্থানে রহিলে। দেবতাঁদিগের নিকট 
হোমের দ্রব্য যাইবার জন্য সুগম পথ করিয়। দাঁও। প্রসন্ন চিত্ত হইয়| 
হোমের দ্রবা বহন কর। 
___ঁলঁার্ল্র্্া 

(১ অনিতদুশস্থনু রথ।-_পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভুবন, জন্ম, বাঁযু, আদিত্য, তিন 
দেবত), অর জল ও ওবধ্ি ও বনম্পতি ও প্রাণির শরীর এই দশ | লায়ণ। 



৮ আষ্টক, ১ অধ্যায় খগ্েদ সংহিতা1। [১০ মণ্ডল, ৫২ শ্ুক্ত। 

৬। (অগ্নির উক্তি)--অগ্ির পুরর্বতন ভ্রাঁতাঁগণ, যেমন রথী দুরপথ পর্যা- 

টনে প্রবৃত্ত হয়, তন্েপ এই কার্ষ্য ব্রতী হইয়] বিনষ্ট হইয়াছে । ছেবকণ! 
এই নিমিত্ত ভয়প্রয়ুক্ত। আমি দুরে চলিয়া আঁনিয়াছি। যেরূপ শেঁতহরিণ 
ধনুকের গুণ দেখিলে বাঁণের ভয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ আমি উদ্দিগ্ন হইয়াছি। 

৭) (দেবতাগণ)-_-হে জাঁতবেদ1 অগ্নি! তোমাকে আমরা অনন্ত পর- 
মায়ুঃ দিতেছি, তাঁহ। হইলে তোমার আর মৃত্যুভয় নাই, অতএব হে কল্যাঁণ- 
মূর্তি! প্রসন্ন চিত্ত হইয়। দেবতাঁদিগের নিকট ভাগে ভাগে হুব্য বহন কর। 

৮। (অগ্নি)--€হ দেবগণ ! যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগ 
(প্রথাঁজ ও অন্যাঁজ) এবং অতি বিপুল ভাঁগ আমাকে দাও এবং জলের 

সাঁরভাগ ঘ্বৃত এবং ওষধি হইতে উৎপন্ন প্রধান ভাঁগ এব অগ্নির দীর্ঘ 
পরণীয়ুঃ বিধান কর। 

৯। (দেবতাঁণণ)__প্রযাঁজও অনুযাঁজ তোমারই হউক। অঠি বিপুল 
ও অসাধারণ হবিরভাঁগ তুমি পাইবে । এই সমুদাঁয় যজ্ঞ তোমারই হউক। 

চারিদিক তোমার নিকট নত হউক । 

৫ সুপ্ত | 

বিশ্ব দেবগণ দেবত)। অগ্নি খষি। 

১। হছে বিশ্বদেব ! আমাকে হোআারপে বরণ করিয়াছে, আমি এই 

সণানে আঁসন লইয়1 যে মন্ত্র পাঁঠ করিব, তাহ! বলির | দাঁও। আগার কোন 
ভাগ. এবং (তোঁমাঁদিগের কোঁন ভাঁগ তাহ! অ।মাকে বলিয়া! দাও এবৎ বে 

পথ দিয়! তোমাদিগের নিকট হোঁমের দ্রেব্য লইয়! যাইব, তাহা বলিয়! 

দাও । 

২। আমি হোত হইয়! যঞ্জ করিব ধলিয়! বসিয়াছি, সকল দেবত1 ও 
মকত্গণ আঁমাঁকে এই কাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছে । হে অশ্বিদ্ধয় ! নিত্য লিত্য 
তোঁমখদ্িগকে অধয়ার কার্ধ্য করিতে হয়। উজ্জল মোম স্তোতাম্বরূপ 
হইতেছেন, তিনি তোমাঁদিগের দুজনের আঁছতিম্বরূপ, অর্থাৎ ভোমর! 
পান কর। 



৮ অষ্টক,১ অধ্যায় ।] থর্ধেদ সংহিতা । [১০ মও্ডল, ৫২ হুক্ত। 

৩। যিনি হোত! হয়েন, তাহাকে কি করিতে হয়, তিনি যজমাঁনের হে 

কিছু হোমের দ্রব্য হবন, করেন, দেবতার! উহা! প্রাপ্ত হয়েন। নিত্য নিত্য 
এবং মাসে মাসে এই হে'ম হইয়| থাকে; দেবভাগণ সেই ব্যাপারে অগ্নিকে 

হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন] 
৪] আমি অস্থি পলায়ন করিয়।ছিলাঁম, অনেক কষ্ট করিতেছিলাম, 

আমারে দেবতার হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন । বিদ্বানঅগ্নি আমাদিগের 

.ষঞ্ছের আয়োজন করেন; এই দেই যদ্ত যাহার পাঁচটা পথ; তিন আৰত্তি 

“(অর্থাৎ তিনবার সৌমরপের নিক্পীড়ন হর) এবং সাঁতসী সুত্র (অর্থাৎ সাঁত 

“ ছন্দের স্তব পাঠ কর! হয়)। 

৭ এ হে দেবগণ! আমি ভোঁমাঁদিগের পরিচর্ষ,)1 করিতেছি, অতএব 

তোমাদের নিকট প্রার্থন। করি, আমাকে অমর কর, সম্তানসন্ততি দাও; 

আমি ইন্দ্রের ছুই হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ 
সৈন্য জয় করেন। 

৬। তিন শত তিন সহশ্র ত্রিশ ও নয়জন দেবতা1(১) অগ্সির পরিচর্যা 

কগিয়াঁ.ছল। তাহাকে ধৃতদ্বার1 অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহার জন্য কুশ 

বিস্তর করিয়! দিয়াছেন এবং তাহাকে হোঁতাঁরপে উপবেশন করাইয়।- 

ছেন । 

(৯) ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ । অন্যান্য স্থানে আমর| ৩৩ দেবতর উল্লেখ পাঁই- 
যাছি। কোঁন কোন পণ্ডিত ৰলেন নেই ৫৩ লংধ্1র-ধ্যে ক্রঘান্বয়ে একটি এবং ছুইটি 
শৃন্য দিয়] পরে যোগ কগিয়। এই লংখন পারব ত্ষছে, যথা, 



৮ অষ্টক,৯ অধ্যায়] ধণ্থেদ সংহিতা | [১০ মণ্ডল, (৩ সুজ | 

৫৩ স্ু্ত । 

অয়ি দেবত1 । দেবতাগণ খষি | 

১। মনে যাহার কামন! করিতে ছিলাম, এই সেই অগ্নি আসিয়াছেন, 

ইনি যঙ্ছের বিষয় জাঁন্েন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করিতেছেন। তীহার 

মত বজ্ঞকর্ত! কেহ নাই, এই দেব সমাঁকীর্ণ য্ডে তিনি আমাদিগকে যজ্ঞ দিন, 
তিনি আমাঁদিগের অগ্রে যজ্ঞস্থনের মধ্যে বসিয়াছেন । 

২। এই শ্রেষ্ঠ বজ্ঞকর্ত] হোঁতি! অগ্নি বেদিতে বসিয়! প্রস্তুত হইয়াছেন, 
অন্নসমন্ত ম্ন্দররূপে সংস্থাশিত হইয়াছে, হনি সেগুলি নিবেদন কবিয়! 
দিভেছেন। হজ্ঘভাগ্ভাগী দেবতাঁদিগকে শীঘ্র শীন্র ঘৃত দিয়! পুজা কর! 
যাউক, যাহ।রা স্তবের ঘোগ), তাহাদিগকে স্তব কর? যাডক। 

৩। আঁমাদিগের এই যে দেবরীতি, অর্থাৎ দেবতাদিগের আগমন 

স্বরূপ যঙ্ঞ কাঁধ্য, অগ্নি তাহা! নুসম্পন্ন করিয়াঁছেন। যজ্ঞের ঘে নিগুট় জিহ্ব1 

ভাহা আমর] পাইয়াছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপুব্বক পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া 

আসিগাছেন। এই যে আমাদিগের দেবভোঁজন ব্যাপার» তাহা! তিনি 

সুসম্পন করিয়াছেন। 

৪। যেবাঁকোর উচ্চারণ করিলে আঁমর1 অন্ররদিগকে পরাঁভব করিতে 

গাঁরিব, সেই জর্কশ্রেষ্ঠ বাক্য ঘেন অ.মরা উচ্চারণ করি। হে পুঞজন- 
পদের লেকসকল !তোমর! অন্ভোজনকারী, এবং.ঘজ্ছে অধিকারী, তে'মর! 

আঁমার হোঁমকার্য্যে আসির়। অধিষ্ঠান কর। 

৫ | পুথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোক জ1ছে,. যাহার! যজেে 
অধিকারী, তাহা! আমাঁর হোমকার্য্যে সমাগত হউক। পৃথিবী আমাদি- 

গ্নকে পৃথিবী নংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা! ককন, আঁকাঁশ আমাদিগকে আকাঁণ 

সংক্রীস্ত পাঁপ হইতে রক্ষা ককন। 

৬। হে অগ্মি! যজ্ঞ বিস্তার করিতে করিতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা 
স্্য্যর অনুলারী হও । সৎকর্ম অনুষ্ঠানের ঘার| যে সকল জ্যোঁতিশ্ময় পথ 
এাপ্ত হওয় যায়, লে গুপিকে রক্ষা কর । সেই অগ্নি স্তবকত্তাদিগের কার্য 



৮ অই্টক, ১ অধ্যাঁয় |] খরণ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫৩ ভুক্ত । 

সমাঁজস্বরূপ সম্পাদন করিয়! দাঁও। হে অগ্নি! তুমিস্তবের যোগ্য হও, 

দেবতাঁবর্থকে আনয়নপুর্ব্বক প্রকাশ কর । 

৭] (দেবতার! যজ্জে আঁসিবাঁর সময় পরম্পরর কহিতেছেন)- হে 

দেবতাগণ! তৌঁমর! সোমরস পাঁনে অধিকাঁরী, অতএব রথে যোজন! করি- 

বাঁর উপযৃক্ত ঘোটকদিগকে রথে যোজন! কর। রজ্জ (ঘোড়ার রাস) 
পরিষ্কৃত কর, ঘেোঁটকদিগকে সুশোভিত কর। আটজন সারথি বসিতে 

পারে. এতাদৃশ একা রথ. চালাইয়| দেও, তাহা হইলে' তোমাপিগের 
প্রিয়বস্ত্ব যদ্ভীয় হবির নিকট পুছেবে । 

৮) অশ্যনবতী নমে(১) এই নদী বহিতেছে। হেবন্ধুগণ ! উৎ- 
সাহ কর, গাত্রোথান কর, নদী পাঁর হও । যাহ! কিছু অনুখ ছিপ, সকলি 
এই স্থলে ছাঁড়িয়! চলিলাম, পাঁর হইয়| আমরা উত্তম উত্তম অন্নের দিকে 
অগ্রসর হুইব। 

৯। ত্ৃষী ক্রিরাকুশল ব্যক্তিদিগের মধো সর্ব(পেক্ষা কর্দিষ্ঠ। তিনি 
অতিমুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাঁদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি 

তাহার শিপ জানেন। তিনি ডত্বম লোহ নির্মিত কুঠার শাণিত করেন, 

তদ্ারা ব্রহ্ষণস্পতি পাত্র নির্মাণোঁপযোঁগী (কান্ঠ) ছেদন করেন। 
১০। হে বিদ্বান কবিগণ! যেসকল কুঠার দ্বার! অম্বত পাঁনের জন্য 

পাঁত্র নির্দীণ করিপ্া। থাক, সেই সকল কুঠার উত্তমরূপ শাণিত কর। হে 
বিদ্বান্গণ! তোঁমর! গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর; যদ্বার! ভোঁমর! 
দেবতা হইয়। অমরত্ব লাভ করিয়াছিলে। 

১১ নেই সকল খতুগ্বণ মৃতগাঁতীর মধ্যে একলী গাঁভী রাখিলেন 
এবং উহাঁর মুখমধ্যে একঠী বৎন রাঁথখিলেন, ভাহ1দিগের খাঁঞ্ছ ছিল দেবত্ব 
প্রাপ্ত হইবেন, এ কার্য সম্পন্ন করিবাঁর উপাঁয় তীহাঁদিগের কুার সেই 
দাতা খভুগণ প্রত্যহ আপনাঁদিগের উপবুক্ত উত্তম উত্তম স্তব গ্রহণ করেন 
এবং শত্র জয় তীহাঁর1 অবশ্যই করিবেন । 

(১) অশ্মন্বতী নদী কোথায়। 



৮ আইক,১ অধ্যায় |] ধরেনর সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫8হৃজ। 

৫৪ সুক্ত। 

ইন্্র দেবত1। ব্রহছুকৃথ খষি | 

১। হে ধনশ।লী ইন্দ্র! তোমার সেই মহতী কীর্তি আমি বর্ণন! 
কৰিতেছি। যখন দ্যাঁবাপৃথিকী ভীত হই! তোমাকে ভাকিলেন, তখন 

তুমি, দ্রেবতীদিগ্বকে রক্ষা! করিলে, দাঁসজাঁতিকে অংহারি করিলে; একজন 

প্র, অর্থ/ৎ যজমাঁনকে বল প্রদান করিলে। 

২। হেইন্দ্র! তুমি আপন শরীর রদ্ধি করিয়! এবং নিজ কার্ধ্য সমন্ত 
ঘোঁষণণ করিতে করিতে যে সকল বলসাঁধ্য ব্যাঁপাঁর সম্পন্ন করিলে, সে 
সক্লি মাঁয় মাত্র, তোগার যুদ্ধ সকল মায়ামাত্র। একাঁলেত তোম|র শত্রু 

নাই। তবে কি পূর্ধবকাঁলে ছিল? তাহাঁও সম্ভব নয় | | 

৩। আমাদিগের পূর্বতন কোন খষিই বাঁ তোঁমার অখিল মহিম। 
অন্ত গাইয়াছিল? তুমি আপন দেহ হইতে তোমার পিতাঁমাতাকে এক 

সঙ্গে উৎপাদন করিয়াছিলে(১)। ্ 

৪। তুমি মহান! তৌঁমাঁর চাঁরি অন্ূ্ধ্য চুষ্ার্য শরীর আঁছে, ছে 
ধলশাঁলী! তুমি সেই শরীর সকল গ্রহণপুর্ববক €তামার গুকতর কার্ধ্য 

সকল নির্বাহ কর। 

৫ | কি প্রকাশ, ফি অপ্রকাঁশ। সন্ত প্রকার অসাধারণ সম্পত্তি তুমি 

অধিকার কর। ছে ইন্দ্র! আমার অভিলীষ পুর্ণ কর, তুমিই দান করিবার 
আজ! কর, তুমিই নিজে দান কর। 

৩।' যিনি জ্যোতির্দয় পদার্থে জ্যোতিঃ সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি 

মধু দিয়! সোঁমরস প্রভৃতি মধুর বস্ত সকল শ্যড়ি করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশে 

(১) €[001713,0781880.001- 23517 10800750700 810 9210) ) 0100 11760) 10৫0 

(0৫ 0996 26108010913 678৮ শি 2 শি টি ঢা ০১০৭৫৩ &৪ &19 

[08160001009 £008, 8770 01079 8090181] 98 908 [08197063 01 [0078, 0৪ 0068 008 

766809 ঠি: & [0007610, ১০6 827৪, “ 85 0096 115106 ১810:9 ৪৪ 10879 1880090 (19 
90৫ ০ & পা 58098৪ 1] 2০৮ 0০০, 188৮ 200990 80660 (00 20১৫: 8200 ঠ্য 
100100)6: (0690761 10%) ঠ] ০ ১০০),৮--868 2801198 17029, 77721 0৫8 8 
(626) ৪৪ (1883), 0. 161. 



৮ অক, ১ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫৫ চৃক্ত 1 

বঁৎ উকথ, লাঁমক বেরমন্ত্র রচনণকর্ত|! এই চমতকার ওজস্ৰি স্তব উচ্চারণ 

4 করিলেন। 

৫৫ হুভ। 

ধষি ও দেবতা পুর্ববু। 

১। তোঁমার সেই শরীর দুরে আছে, মনুষ্যগণ পরাঁওযুখ হুইগ। তাহ! 

গৌঁপন করে, যখন দ্যাঁ+1পৃথিবী ভীত হইয়া অন্নের জন্যে তোমাকে ডাঁকে, 

তুমি খন তোমার নিকটবর্তাঁ মেঘরাঁশিকে প্রদীপ্ত কর এবং পৃথিবী 
হইতে আঁকীশকে ভর্ধকৃত করিয়! ধরিয়] রাঁখ । 

২। তোমার সেই যে গেঁপনীয় শরীর: যাঁহ বিস্তর স্কাঁন ব্যাপ্ত করিয়া! 
আছে, তাহ! অতি প্রকাঁও। তাহা দ্বাঁর| তুমি ভূত ভবিষ্যৎ স্ফ্টি কর। 
যে যেজ্যোতির্ময় বস্ত্র উত্পাঁদন কঠিতে ইচ্ছ! হইল, সেই সমস্ত প্রাচীন 
বস্ত উহ! হইতে উৎপন্ন হইল, প্র্চ জনপদের মনুষ্য তাঁহ! দ্বার] উপকৃত 
হইল । 

৩। ইন্দ্র জাঁপন শরীরে দ্যাঁবা ও পৃথিবী ও মধ্য ভাগ সমস্ত আঁকাঁশ 

পূর্ণ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে প্ জাঁতি প্রাণী ও সপ্তসংখ্যক যাঁব- 
তীয় তত্ব আপনার জ্যোতির্ নানাবিধ কাধের দার সংারণ করেন, 
ভীহার সেই কাঁধ্য একই ভাবে চলিতেছে। চৌত্রিশ দেব! এই বিষয়ে 
সাহার সাহীয্য করে(১)৭ 

৪। হে উষা! তুমি আঁলোবধারী পদদার্থদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম 
আঁলোঁক দিয়াছ, যাহ! পুফিযুকত আঁছে, তুমি তাহাকে আরো! পুকি- 

(১) এ খকের, আর্থ আন্পুই ॥ মূলে এই রূপ আছে " আরে1দসী আপৃণ1হ অ। 
উত মধ্যং পঞ্চ দেনখন্ খতুশঃ সপ্ত লগ চতুন্ত্িংশত! পৃরুষ1 বিচষ্টে ন বূপেণ জ্যোতিষ] 
বিক্রতেন ১” সাঁয়গ বলেন পঞ্চজাঁতি যখ1-দেব, মমুষ্য, গিভৃ। অন্ভুর ও রাঞঙ্ছন। নত 
নংখ্যক ফাঁবতীয় তত্ব যেমন লগত মরু সপ্ত ইজ্জিয় ইতনাঁদি। 



৮ অষ্টক,১ অধাশয়।] শবথেদ সংহিতা । [১০ ঘণ্ডগ, ৫৫ হুড । 

যুক কর' তুমি উপরে আছ, কিন্ত নিম্নে মনুষ্যদিণের প্রতি তোদার বন্ধু 
ইহা তোমার মহত্ের ও অসাধারণ অস্ুরত্ের(২) লঙ্ষখ। 

৫। যখন যুব! থাকে, কত কার্য করে, যুদ্ধে কত শক্র তাঁহার ভয়ে 

পলায়ন করে, তথাপি বহুকালের রদ্ধকাল তাহাকে গ্রাম করে। দেবতার 

একবার আশ্চর্য্য ক্ষমতখ দেখ, সে গত কল্যট জীবিত ছিল, অন্য মরিয়! 

গোল। 

৩) দেখ, উজ্জুল একটি পক্ষী আসিতেছে, তাহার অদ্ভূত বল, সে 

রহ ও প্রাচীন ও বলশালী, তাহার কুলার কুত্রাপি নাই। সে যাহ করিতে 

চরঁয়, তাহ] সত্যই হইবে, রথ! হইবে নাঁ। অতি চমতকার সম্পত্তি দে জর 

করে এবং দান করে। 

২) খথেদের দশদূ অষ্টকে “ আৃন্ুর ” শব.১৮ বার ব্যবহৃত হইয়শছে যথ৭ -.. 

৫৩ সুত্র ৪ খকে অসুর শব্দ বলবাঁন্ শত্রু সব্বন্ধে ব্যববহাত। 

, ৫৫ ৯১ ৪ ৮» অসুরত্ব শব উষাঁর ক্ষমতা লম্বন্ধে | 
(৩ ১ ৬ ৮ অসুর *, তৃর্ষ্য রঃ 

৭8 ১ ২ এ ॥ প্রবল অর্থে ব্যবহৃত । 

৮২ ১, ৫, এ % দেবগণ সম্বন্ধে? 

৯২ 58 ৬ 5% এ ৮ মেধ রা 

৯৩ 7, ১৪ ১ এ ৮» রামরাজা। » 
৪৬ ৪১ ১১ ৫ এ নি. হজ্দ্র 6৪ 

৯৪ 2 ই 5 অস্ুরত্ব »॥ বল ?ঃ 

৯১ ১ ১২ » অসুর ৮ ইন্ত্র 
২৪ 9 ৩.5 এ » ' দেবগণ 5৪ 

১২৪ ১ ৫ ১, ত্ী » দেবগণ জন্বন্ধে ব্যবন্থত। 
১২ ০৪8 শ্রী % মিত্র রঃ 
১৩৮ 5 ৩ ৮» এ » দেবশাক্র পিপ্রচ, 
১০১ ১ ৩ 9 শ্রী ৪ দেব শক্রদিগের, 

১৫৭ » ৪ , এরি % দেবশক্রদিশের *, 

১৭০ ১ ২ 7 এ » দেব শক্রদিগের, 
১৭৭ ১ ১» এ » দেবশত্র রর 

' দশম মণ্ডলের জনেক ভুক্ত খথেদের অন্যান্য মণ্ডলের ভানেক পরে রচিত সই" 

ছে, তাহ) জাঁমর) পুর্বেই বপিয়াছি। দশম মণ্ডলের শেষ ভাঙার ভুতগুলি গ্রায়ই 

অপেক্ষাকৃত জীধুনিক। সৃতরং-নেই্ লকল সুজ “ জন্কুর” শবা অমেকট) পৌর 

1নক জর্থে ব্যবহাত হইয়াছে। 



৮জষ্টক, ১ অধ্যায় 1] ধরথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫৬ জজ |. 

৭) বজ্ত্রধারী ইন্দ্র এই সকল মকতদেবতাদিগের এতাদৃশ বল প্রান্ত 
হইলেন, যাহাঁতে বটি বর্ষণ করিলেন এবং রৃত্রকে বধ করিয়! পৃথিবীকে 

অভিষিক্ত করিলেন । মহীয়|ন. ইন্দ্র যখন সেই কাঁর্ধয করেন, তখন মৰৎগণ 

আঁপন| হইতেই বড়ি উৎপাদন কার্ধে প্রবৃত হয়েন। 
৮। সেই ইন্দ্র মকংগণের সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন করেন? তাঁহার 

তেজঃ সর্ধত্রগীমী ; ভিনি রাঁক্ষসরদিগকে মিধন করেন, তাহ।র মন বিশ্বব্যাপী 
তিনি সন্বর জয়ী হয়েন, তিনি আঁকাঁশ হইতে আমিয়। নোমপাঁনপুর্ক, 
শরীর বৃদ্ধি করিলেন এবং বীর্ধ্যসহকাঁরে যুদ্ধ করিয়| দন্যুজাতীয়দিগ্কে 
বধ করিলেন । 

রি ৪৬ সুক্ত। 

বিশ্বদেবগণ দেবতা | বুহচ্ক্থ খষি(3) ] 

এই (অস্মি) তোঁমার এক অংশ, আঁর এই (বাঁয়ু। ভোমাঁর 
ক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোভির্দয় (আত্মা) স্বরূপ অংশ । এই তিন 
অংশদ্বার| তুমি (অগ্লি ও বাঁছু ও ূর্ধয) মধ্যে প্রবেশ কর । তোমার 
শরীরের প্রবেশ কাঁলে তুমি বল্যাণমূর্তি ধারণ কর এবং দেবতাদিগের সেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরণ (হর্যোর) ভূবনে তুমি প্রিয় হও। 

২। হেবাজিন। (পুঁভ্রের নাম)। পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করি- 
তেছেন, তিনি আমাঁদিগের শ্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ বকন। 
তুপি স্থানভ্রউ না! হইস্। জ্যোঁতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাঁদিগের সহিত 
এবং আঁকাঁশের সুধে্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিলাইয়া দাঁও। 

৩। হে পুন্ত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও ুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম 

তব করিযছিলে, তক্্রপ উদ্বম ন্বর্গে যাঁও(২)। উত্তম ধর্ট্ের অনুষ্ঠান: 
- করিয়া, ভাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম ুর্্যের 

সহিত একীভূত হও। 

(১) খুবি আপন হৃতপুভের লহবদ্ধে এই সুভ রন] করিয়ে । 

(২) পুণ্যকর্ের কল উদ্বম্ ঘব্ুল[ভ, তাহ]. প্রকাশ ইইতেছে। 



৮আই্ইটক, ১ অধ্যায় |] খখেদ সংহিতা । 1 ১০ মণ্ডল, ৫৭ জু 1 

$। আমারিগের পিভৃপুকষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকার 
হইয়াছেন। তাহার! দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়! দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়া কলাপ 
করিয়াছেন। যে লকল জ্যোতির্ময় পদার্থ দীপ্তি পাই] থাকে, তাহারা 

উহ্থাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাহার! দেবতাঁদিগের শরীর মে 
প্রবেশ করিয়াছেন (৩) । 

৫| তীহাঁরা নিজ ক্ষমতা বলে সমস্ত ব্রদ্ধাগ্ড বিচরণ করিয়াছেন (৪) 

যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যাঁয় নাই, তাহারা তথায় গিরাছেন। তাঁহার 
নিজ শরীর দ্বার! সমস্ত ভূবন আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রজাবর্গের এতি নানা? 
একাঁরে নিজ এভাব বিস্তারিত করিয়াছেন । | 

৩। নূর্য্ের পুজন্বরূপ দেবতাঁবর্গ তৃতীয় কার্ধা দ্বার ব্বর্গবিৎ ও অন্গুর 
ুর্ধ্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করিলেন, (অর্থ তাঁহার উদয়ের মূর্তি আঁর 
ভাঁহার অস্তগ্রমন্রে মৃত্তি), অপিচ আমার পিতৃ পুৰধগণ সন্তান উৎপবদন- 

পূর্বক সন্ততিদিশের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করিলেন এবং চিরস্থা্ী 
ংশ রাথিয়। গেলেন । 

' ৭। যেরূপ লোঁক নেধুকাঁযোঁগে জল পার হয়, যেরূপ স্থলপধে পূর্থিবীর 
ভিন্ন দিক অতিক্রম করে, যেরূপ ম্ন্তিদ্বার। বিপদ হইতে উদ্ধার হয়, তদ্ধপ 

রৃহছুকৃথ খধি নিজ ক্ষমতাবলে আঁপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব 

পদার্থে ও সূর্য্য প্রভৃতি দৃরবর্তী পদার্থে একীতুত করিয়! দিলেন । 

৫৭ দুক্ত। 

মন দেবত৭ | বন্ধু ও শ্রুত বন্ধু ও বিপ্রবন্ধু এহ তন থাষ। 

১। হে ইন্দ্র! আমর যেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমর! যেন 

সৌম্বিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে ছুরে না যাঁই। শক্রগণ যেন আমাদিগের মধ্যে ন! 

আসে। 

(৩) পুন্াত্ন। পূর্ধপূরুষগণ দেবত্ব প্রাগ্তহইয়াছেন। | 

(8) সীাহাক্ক। অধিলত্রদ্ধীও আ্রমণ করিধাছেন। 



৮ অইক,১ অধ্যায় ] | গথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৫৮ হত । 

২1 এই যে অগ্নি, বাহ! হইতে যজ্ঞ সিদ্ধি হয়, যিনি পুক্রস্বরূপ হইয়1 
দেবতাদিগের নিকট পর্ধ্যন্ত বিস্তৃভ আছেন, তাঁহার হোঁম হউক, আমর! 
ভাহাকে প্রাণ হই । 

৩। নরাঁশংস সম্বন্ধীয় সোঁদা! মনকে আহ্বান করি এবং পিতৃলোঁক- 
দিগের স্তবের দ্বার! মনকে আহ্বান করি । 

৪) তোমার মন পুনর্ধাঁর এত্যাগমন কৰক, প্রত্যঃগমূনপুর্ববক তুমি 
কাঁধ্য কর, বল প্রকাশ কর, জীবিত হও এবং স্থ্যাকে দর্শন কর(১)। 

৫) আবার আঁমাদিগের পিতৃপুঁকষগণ মনকে ফিরাইয়! দেন, 
দেবলোকগণ কিরাইয়। দেন, আমর1 যেন এাঁণ ও তাহার আঁন্ষজিক সকল- 

কেই প্রাঁণ্ত হই। 
৬। হে সোম ! আমরা যেন দ্েহমধ্যে মনকে ধারণ করি, আমর। যেম, 

সম্তামসস্ত্রতিযুত্ত হুইয়! তোমার কার্ষে! মিলিত হই। 

৫৮ সুক্ত। 

স্বৃত বন্ধুর মন, প্রাণ, প্রভৃতি দেবত1। র্ প্রতি খবি(১)। 

১1 তোঁমার যে মন অতি দুরে বিবস্বানের পৃজ্্ মের নিকট গিয়াছে, 

'তাহাদক আমর কিরাইপ়া আনিতেছি,তুমি জীবিত হইয়! ইহলোকে 
আসিয়। বাঁস কর। 

২। তোমার ঘে মদ অতিদৃরে স্বর্গেঃ অথব) পৃথিবীতে চপিয়| গিয়াছে, 
তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি এথম খকের শেষ অংশের সহিত অভিন্ন) 

৩। চতুর্দিকে ডট হইয়া! যায়, অর্থাৎ খনিয়! খসিয়। পড়ে, এরূপ অতি 

দুরবর্তী দেশে তোমার যে মন শিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)। 

৪। তোমার যে মন চতুর্দিকের অতি দৃরবর্তি প্রদেশে চলিয়া! গিয়াছে, 

তাহাকে আমরা” (ই ইত্যাদি) | 

(3) খুবন্ধু নীম সৃতভাঁভাঁকে উদ্দেশ করিয়]1 

(১ ম্বতভ্ৰাত। ভুবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া, এই হু রচিত । 

১8৪০ 



৮অঙ্ক, ১ অধ্যায় ।] খথ্েদ সংহিত । [১০ মণ্ডল, ৫৯ ভৃত্য । 

৫। তোঁ্গার যে মন অতি দুরগ্থিত জলপরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে, 
তাহাকে আমরণ, (ইত্যাদি)। 

৩। তোমার যে মনন চতুর্দিকে বিকীর্ধ্যমাঁন কিরণমণ্ডল্রে মধে। শ্রবেশ 
করিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইতাযদি)। 

৭। তোমার যে মন দুরবর্তা জলের মধ্যে, কি বরক্ষলতাদির মধ্যে 
গিয়াছে, তাঁহাকে আঁমরা, (ইত্যাদি)। 

৮। তোঁমাঁর যে মন ঢূরবত্তা শৃধর্;, কি উষার মধ্যে গিরাছে, তাহাকে 
অখমরা) | (ইত্য 1ি) | 

৯। তোমার যে মন দুরস্থিত পর্বতমাঁপার উপর চনিয়! ছি 
তাহাকে অধমরা, (ইত্যাদি) । 

১০। তোঁষাঁর যে মন এই সমস্ত বিশ্বলগতের মধ্যে দুরে চলিয় গিয়াছে, 
তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)। 

১১। তোমার যে মন দুরের দুর, তাহারাঁও দুর, কোন স্থানে চলিয়! 
গিয়খছ্ে, তাঁহাকে অম র) (ইত্যাদি) । 

১২। তোম|র যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কো1ন দূর স্থা'নে চলিয়া গিয়াছে, 
তাহাকে অমর, (ইত্যাদি'১(২)। 

৯ সুক্ত। 

খাবি নিধাতি, অভুমীতি, প্রভৃতি দেবত1। বন্ধু, গ্রতীতি ভিন ধ্ি। 

১ | শ্ুবন্ধুব পরমায়ু উত্বমরূপ ও নবীন হহয়! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যে 
দাঁরথি রথ চাঁলন1 করেন, তিনি যদি কর্মকুশল হয়েন, তবে রর্ধার্যব্যক্তি 
যমন নুখ প্রাণ হঞ্জেন, তন্রপ নুব্ধ সচ্ন্ প্রাপ্ত হউন । যাহার পরমাযুর 
ইঁ স হইতেছে, সে আপনার পরমাঁয়ুর ব্ষিয়ে বদ্ধিই কাঁমন] করে। 
নতি অতি,দুরে গমন ককন। 
-__4:::৫:::::777]1]11) লু 

(২) মৃতব্রাতার জাজ্স! পথিবীতে, ন1 স্বর্গে, জলে বুক্ষলতাঁদিতে, ছুর্ষো ন! ূ 
ধায়, পায়না দুঝের দুব তাহা! হইতেও দুর, অভ্ঞাত প্রদেশে চগিয়1 |. 
গয়াছে, খষি তাহাই কষ্পন) করিতেছেদ। 



৮ অষ্টক, ১ অধ্যায় ।] ধর্ধেদ সংহত | [ ১০ মণ্ডল, (ক । 

২। আমর) পরমামুস্রপ সম্পত্তি লাভের জন্য সমু গাঁনসহকারে 

অন্ত তুপাকার, করিতেছি, নানাবিধ তক্ষ্যদ্রব্য রাঁশি করিতেছি। আঁমর! 
নিঃখতিকে স্তব করিয়াছি, তিনি সেই সমস্ত অগ্ন ভোজনে প্রীতি লাঁভ কন, 
নিখ তি, (ইত।াদি 'শেষ খকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন) 

৩। আঁমাঁর যেন নিজ পুরম্বাঁরঘাঁর! শক্রদিগকে পরাঁজিত করি, যেরূপ 
আ1কাঁশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, তদ্রপ আমর! যেন শত্রদিগের 
উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্বত দ্বার! কদ্ধ হর, তদ্েপ 
আমর! যেন শক্রর গভি রোঁধ করি । আমাদের ভাঁবৎ স্তবের প্রতি নিখ/তি 
ধেন কর্ণপাত করেন। নির্/তি' (ইত্যাদি)। 

৪) ছে সোম ! আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও ন1, আঁমর1 যেন 

সুর্যের উদয় দেখিতে পাই। আঁমাদিগের বৃদ্ধাবস্থ|! যেন দিন দিন সচ্ছন্দের 
সহিত অভিবাঁহিত হয়, নিখতি,ইত্যাদ) । 

৫। হে জন্গুনীতি(১)! আঁমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। অ মরা 
যাঁঙ্থীতে বীচিম্1 থাকি, সেই উদ্দেশে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমাযুঃ প্রদান 

কর। যত দুর সর্ধোর দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাঁদিগ্নকে থাকিতে দাও, 
আমর1 তোমাকে ঘৃত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুফ়ি কর। 

১ হেজসুনীতি! আমাদিগকে আবার চক্ষু দান কর। আবার আম!- 
দিগের প্রাণ আমাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত কর, আঁবাঁর ভোগ করিতে 

দাও।' আমর! যেন চিরকাল সুয্যোদয় দেখিতে পাই । হছে অনুমতি(২)! 

যাহাতে আঁমীদ্িগের বিনাশ ন! হয়, তদ্রেরপ আমাদিগকে সুখী কর। 

(১) " অস্ুনীতি ” অর্থাৎ বিনি.লোকের প্রাণ লইয়া চলি যান-। লাঁয়ণ। 
4 [6 81009818 69 99 6£0010760 ৪3 009 706730171086100 01 & £0 ০: £০006৪৪.-. 

81015 190780766 25268 (1984), 5]. ডঃ 70. 2975 0০১৪, 

£ 00199 08 [/16০9,--7816% 71067, 4 0091918 096010£ £০ 80০ ত 6)86 4881016? 

1৪ &:900919 915. “6 2৪ 09 5 10808 102 5:9018 ৪3 :1:099801 0306 ৪])- 

10868 7 ১০ 1৮ 0085 8190 08 & 8170019 30%0086190--0209 0৫ 009 20180 10810198 0৫ 69 
৫910.--156 21167 

নিখচতি আলা পেত তাঁছ; পুর্বে বলব হইয়াছে, এন্ছানে মৃত্যু দেবত1 
করিলে ভাল জর্থ হয়| এবং অস্থুনীতি অর্থে প্রঃণ রক্ষাকারী দেবত] করিলে লঙ্গত 
অর্থ হয়। 
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৮অষ্টক,১ অধ্ায়।] খগ্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৬০ চৃত্ত | 

৭। পৃথিবী পুনবর্বার আমাদিগকে প্রাঁণদাঁন দিন । পুনর্বার তুলোক- 

দেবী ও অস্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদাঁন দ্রিন। সোম আমাদিগকে পুনব্বাঁর 
শরীর দাঁন ককন। আর পুষাঁ আমাদিগকে এরপ হিতকরঃ বাক্য শ্রাদাঁন 
ককন, যাহাতে আঁমাদিগের কল্যাণ হয় । 

৮) যে দ্যাঁবাপৃথিবী অতি মহত এবং যজ্ঞাঁচুষ্ঠ/ঙ্গের জননী স্বরূপ 
তাহার! নুবন্ধুর কল্যাণ ককন। হ্যুলোঁক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ 
দূর করিয়। দিন, ছে স্ুবন্ধু! কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করিতে দা 
পারে। 

৯। স্বর্গে যে দুই উষধূঃ ৭ যে তিন উঁষধ আর্ঁছে, অতএব পৃথিবীতে যে 
এক উউষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত সুবন্ধুর উপকারে আঁনুক। ছুুলোকিও 

ণপুথিবী, (ইত্য।দি পুরর্বতন খকের শেহ ভাঁগের সহিত অভিন্ন) | 

১৩।| ছেইন্দ্র! যেবৃষ উশীনর পত্তীর শকট বহন করিয়াছিল, সেই 

শকটবাহী বষকে প্রেরণ কর । (ছ্যুলোক ইত্যাদি) 

৬০ সু 

রাঁজ। অদমাতি, প্রভৃতি দেবত1। বন্ধু, প্রভৃতি খখিশ 

১। অসুমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ.অতি উজ্জ্বল, মহ মহৎ লোক" 
এ প্রদেশের প্রণংস1 করে, আমর! নমস্কার পরায়ণ হইয়া! মেই দেশে গমন 
করিলাম । | 

২। অসমাতি রাঁজ1 বিপক্ষ' সংহাঁর করেন, তাহার মূর্তি অতি উজ্ব্বল, 
রথে আরোহণ করিলে যেরূপ অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, তদ্্রপ 
ভাহাঁর নিকট গমন করিলে অনেক মনোবাঞ্ত1 পুর্ণ হয়। তিনি ভজেরথ 
নামক রাজার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি শিষ্টের পালনকর্তা! । 

ও। তিনি হস্তে তরবারি ধাঁরণ কৰুন, আঁর ন1 কল, তাহার এরূপ 

বলবীর্ধ্য যে, সিংহ যেমন মহিযদ্দিগকে অতিশায়িত করে, তদ্জপ তাঁবৎ 
সোঁককে অতিশারিত করেন। 

৪। ধনশালী ও শক্রসংহাঁরকাঁরী ইক্ষাঁকু রাজ! সেই প্রদেশের রঙ্ষা- 
কার্ধ্যে নিযুক্ত আছেঁ। পঞ্চ জন্পদের মনুষ্য যেন হর্গনুখ ভোগ রএে। 

১৫৬৩ 



৮ অইক, ১ অধ্যায় |] খথেদ সংহিতা । ্ [ ১০ মণ্ডল, ৬০ ভুক্ত । 

৫ হেইন্্র! তুমি যেমন সব্ধলোঁকের দৃির সুবিধার জন্য আঁকাঁশে 
সুর্্যকে রাখিয়া দিয়াঁছ, ভদ্রপ তুমি রাব্ধঢ় অসমাঁতি রাঁজাঁর অনুগাঁমী 

হইবার জন্য বীরবর্গকে নিযুক্ত কর। 

৬। হে রাঁজন্! আগস্তের নপ্তাদিগের (দৌছিত্রদিগের) জন্য 

লৌহিত বা চুই ঘোটকরথে যৌন! কর। যে সকল ব্যবসায়ী নিতান্ত কপণ, 
কখন দান করে না, তাহাঁদিগের সকলকে পরাঁভব কর । 

প1| এই যে অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি মাতাস্বরূপ, পিতাম্বরপ, প্রাণ 
পাঁইবার ওবধম্বরূপ । হে লুবন্ধু! তোমার এই শরীর রহিয়াছে, তুমি 

ইহতে আঁগনন কর, ইহাঁর মধ্যে এবেশ কর। 

৮। যেমন রথ ধারণ করিবাঁর জন্য রজ্জদ্বার! যুগ কাঁ্ঠ রথে বন্ধন করে, 
তদ্রপ এই অগ্নি তোমার মনকে ধরণ করিয়াছেন, তাঁহাতে তুমি জীবিত ও 
কল্যাণনল্পন্ন হইবে, তোমার মৃত্যু অবস্থ অপশগাত হুইবে। 

৯। যেমন এই বিস্তীর্ণপৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাঁণ্ড রক্ষদিগকে ধারণ করিয়! 

আছেন, তদ্রপ এই অগ্ধি, (ইত্যাদি পুরর্বঝকের শেষ ভাঁগ)। 

১০। বিবন্বানের পুক্্র যযের নিকট হইতে আমি.সুবন্ধুর মন আহরণ 
করিয়াছি । ইহাতে সে জীবিত ও কল্যাঁণসম্পন্ন হইবে, তাহার মৃত্যু অবস্থা 
অপগত হইবে । 

১১। বায়ু নীচের দিকে বহন করে, সু্ধ্য উপর হইতে নীচের দিকে 

উত্তাপ দেন। গাভীর দুগ্ধ নীচে রদিকে দোহন করা যাঁয়, তদ্ধপ হে নুবন্ধু! 
তোঁমাঁর অবল্যাঁণ নীচে গমন কৰক(১)। 

১২। আমার এই হত্ত কি সৌভাগ্যশালী, ইহ অত্যন্ত সৌভাগ্যশাঁলী, 
ইহ| সকলের পক্ষে ওধধস্বরূপ, ইহার ম্পর্শে কল্যান হয় । 

(১) ৭ হইতে ১১ খকে ভুবদ্ধুর স্বত্যুর কথণ। 

১৫৪৪ 



৮ অষই্টক, ১ অধ্যায়।] গথেদ সংহিতা । [১০ মৃগল ,৬১ হৃজ। 

৬১ সন্ত । 

বিশ্বদেব দেবত) । নাভনেদিইউ ধবি । 

১। নাঁভানেদিক্টের পিতা! ও মাত ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রতাগণ 
বিষয় ভাঁগ করিবার সময় নাভাঁনেদিষ্টকে ভাগ ন! দিয়া কজের স্ব করিতে 

কছেন, তাঁহাঁতে ন।ত|নেদিফ্ট করের সব উচ্চারণ করিতে উদ্/ত হইয়া! অজিরা- 
দিগের যজঙ্ধান্ষ্ঠীনের মধ্যে উপনীত হইলেন এবং যজ্ছের ষ্ঠদিনে তাঁহার! 
যাহা বিল্মাত হইয়া! ছিলেন, তাঁহ! তিনি সপ্ত হোতাঁকে বলিয়া দিয় যজ্ঞ 
সমাপন করাইয় দিলেন । 

২| কদ্রদেব স্তবকর্তাদিগকে ধনদান করিবার জন্য ও তাঁহাদিগের শত্রু 
নস্ট করিবার জনা অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করিতে করিতে বেদীতে যাইর! অধি1ন 

করিলেন, মেঘ যেমন জন বর্ধণ করে, তদ্রপ রুদ্রদেব শীত্ত গমনে উপস্থিত 

হইয়| বক্ত তা করিতে করিতে চতুর্দিকে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন । 

৩। হে অশ্বিদ্বর! আমি যজ্ঞে প্রবত্ত হইয়াছি, যে অর্ধায্যু আঁমাঁর 
হুস্তের অস্গুলিধাঁরণপুবর্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তোঁমাদিগের 
নম নির্েশসহকাঁরে চক পাঁক করিতেছেন, তোঁমর| €সই স্তবকারী 

অধৃধ্যর এই যজ্ঞোঁদেযগ দেখিয়। মনের ন্যাঁয় দ্রুত বেগে বজ্ঞস্থানে ধাবমান 

হইয়। থাঁক। 

৪। যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাঁভীদিগের মধ্যে মিশাই়। 
গেল, (অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধাকাঁর নৰ্ট হইয়া প্রাতিকালের রক্তিম।ভ। 
দৃট হইল, তখন হে দৃযালৌকের পৌঁন্র অশ্বিদ্বর! তোঁমাদিগকে আমি 
আহ্বান করি। তোমরা আমার যজ্জে আগমন কর, আমার তাল গ্রহণ কর, 
আমার গ্রহণকারী হই ঘোটকের ন্যায় তাহা! ভোজন কর। আমাদিগের 

বোন রূপ অনিষ্ট চিন্তা! করিও না৷ । | 

00৫1 ঘে শুক্র, বীরপুত্্র উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা বৰ্ধি পাঁইয়] 
নির্গত হইতে উন্মথ হুইল। ভিনি তখন ননুষ্যবর্গের ছিতাঁ্থে তাহ! নিবেক 
করিয়! ত্যাগ করিলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সেই শুক্র সেক 

করিলেন । চির 

কে ১৫০ 



৮ অটক, ১ অধ্যায় |] থথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১৬ ছাক্ত। 

/ ৬) যখম পিতা! হুবতী কন্যার উপর(১) পূর্বোক্তরপ রতিকামন! 
“পরবশ হইলেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হইল, তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে 
: প্রচুর শুক্র সেক করিলেন। স্বুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই 

শুক্রের সেক হইল। 

৭। যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্তে।গ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর 

সহিত সঙ্গত হইয় শুক্র সেক করিলেন। সুচাঁক বীশক্তিসম্পন্ন দেবতার 

তাহা হইতে ব্রহ্ম স্থানটি করিলেন এবং ব্রতরক্ষাকাঁরী বাস্তোম্পিতিকে 
সলিহ্রাণ করিলেন(২)। 

৮। যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন লিক্ষেপ করিতে 

করিতে আ'নিয়! ছিলেন, তদ্রপ সেই বাস্তোষ্পতি আমার নিকট হইতে 

প্রতিগমন করিলে, তিনি যে পদে আঁসিয়! ছিলেন, সেই পদে ফরিয়। 
গেলেন, অঙ্গিরাঁথণ আমাকে দক্ষিণান্যরূপ যে সকল গাভী দয়াছেল, তাহ! 
তিনি অপকাঁরিত করিলেন না । জ্পর্শকুশল, অর্থাৎ অনায়াসে গ্রভণ 

কাঁরতে সব্র্থ হইয়াঁও তিনি সেই সকল গ্রাঁতী গ্রহণ করিলেন না । 

৯। প্রজাবর্গের উৎপীড়নকাঁরী ও অগ্নির দাহজ্নক রাক্ষনাদ্ি সহন| 
এই যজ্ঞে আনিতে পাঁরিতেছে নাঃ যে হেতু কদ্রে ঘজ্ঞ রক্ষা করিতে- 

ছেন। রীঁত্রিকালে« বিবস্ত্র রাক্ষসের| যঞ্জীয় অগ্নির নিকট অসিতে 
পাঁয়ে না। যজ্ঞে রধধারণকর্তী সেই অগ্নি কাণ্ঠ গ্রহণপুর্র্বক এবৎ অন্ন 
বিভরণ করিতে করিতে উৎপন্ন হইলেন এবং রঁক্ষদদিগের সহিত সুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

১০1 অজিরাগণ নয়মাঁস যদ্ত অনৃষ্ঠানপুব্বক গণতী লাভ করে, 
সাহারা চমতকার ভ্তবের সাহাঁযো যজ্ভবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে 
যজ্ঞ সমাপন করিলেন । তাহার! ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে 

0) পিতা কউ; কন্যা উষ]) লাঁয়ণ । 
(২) বাত্োস্পতির র জন্মু বিবরণ ধখেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়? 

বৌধ হয় | বিবরণী পৌরানিক গণ্পের মত, খখেদের দশম মণ্ডলের পূর্থের 
ধাভ্তোম্পতির নীম পাইয়ণছি, কিন্তু তীহার জস্মের এন্প গণ্প পাই নাই। 



৮ অষ্টক, ১ অধ্যণয়।] খণ্থেদ সংহিত। [ ১০ মণ্ডল, ৬১ তুক্ত | 

শ্রীরপ্ধি প্রীপ্ত হইলেন এবং ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তাহার দক্ষিণাঁ- 

বিহীন যজ্ঞ (সত্র নামক যজ্ঞে দক্ষিণ! থাঁকে না) অনুষ্ঠানপূর্র্বক অবিনাঁশী 

ফল লাভ করিলেন। 

১১1 যখন সেই অক্গিরাঁগণ অমৃততুল্য ছুগ্ধ দৌহনকারিণী গাভী 

উজ্জল ও পবিত্র ছুগ্ধ যজ্ঞে বিনিয়োগ করিলেন, তখন চমৎকার শুবের 

সাহায্যে ৃতন সম্পত্তির ন্যায় অভিষিক্ত বিবাঁরি প্রাপ্ত হইলেন। 

১২। এই রূপ কথিত আঁছে যে, ইক্্র স্তবকর্তীকে এত দৃর' ন্নেছ 

করেন, যে যাহার পশু হারাইয়] গিয়াছে, সে নিজে জানিতে না জানিভেই 

দেই অতি ধনাঢ্য অতি কুশল নিষ্পাপ ইন্দ্র সমস্ত গোধন উদ্ধার করিয়! 

দেন। 

১৩। নুস্থির ইন্দ্র ষখন বহুবিস্তারী শুক্চের নিগুঢ মর্ম অনুসন্ধীন- 

পূর্বক নিধন করেন, কিহব1 যখন নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন, তখন তাহার 

পাঁরিষদগণ নান প্রকারে তাঁহাকে বেনপুর্ৰক তাহার সঙ্গে গমন 

করেন। 

১৪। যে সকল দ্েবত1 ত্বর্গের ন্যায় যজ্ঞস্থানে অধিষ্ভাঁন করেন, 

তাহার! অগ্নির তেজকে “ তর্গু” এই. ন!ম.দেন.! তাহার আর নাঁম জাঁত- 
বেদ] অগ্নি ।॥ হে হোমকারী অগ্নি ! তুমিই যজ্ধের হোত।! তুমিই অনুকূল 

হইয়! আঁমঁদিগের আহ্বান শ্রবণ কর। 

৯। হেইন্দ্র! নেই ছুই উজ্জ্বলমুত্বাঁ কত্রপুত্র নাঁসত্য আমার স্তব ও 

যজ্ঞ গ্রহণ ককন। যেরূপ মনুর যজ্ে তাঁহারা প্রীভিলাভ করেন, তদ্রাপ 

আঁনি কুণ বিস্তার করিয়াছি, আমার যঞ্ছে প্রীতিলাভ ককন, প্রজা বরকে 

ধন প্রেরণ কৰুন এবং যজ্ঞ গ্রহণ ককন। 

১৩1 এই যে সর্ধন্্টিকারী সোম, ধাহাঁকে সকলে অব করে, তাহাকে 
আমরাও স্তব করি.। এই ক্রিয়াকুশল সৌম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল 

পার হইতেছেন । (যরূপ জ্রত গতিশাঁলী ঘোঁটকগণ চক্রের পরিধি কম্পিত 

করে, তিনি কক্ষীবনূকে এবং অগ্নিকে তেমনি কম্পিত করিয়াছিলেন। 

১৭। সেই অন্নি ইহলোঁক পরলে!ক উভয় স্থানের বন্ধু, ভিনি তাঁরণ- 
বর্তী;) তিনি যাগকারী; জ্জমৃততুল্য ছুধধদায়িনী গাভী 'যখম আর প্রসব 

* ১৫০৭ 



৮ অষ্টক,১ অধ্যায় |] খখেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ৬১ হৃক। 

হইত ন1, তখন তাঁহাকে প্রসববতী করিয়! তিনি দুগ্ধদাঁয়িনী করিলেন । মিত্র 

ও বকণকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বার সন্ভউ করি। চমতকার স্তবের ঘার! 

অর্ধাম1কে সন্ভষ্ট করি। 

১৮1 হে স্বরমস্থ সুর্য! আমি নাঁভানেদিজ, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ, 

আঁমি তোমাকে স্তব করিতেছি, আমার কাঁমনা! যে গাভী আত্মীয়(৩)। 

লাঁভকরি। দেই ছাুলোৌক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থাঁন এবং ন্ছর্যোরও 

অধিষ্ঠানভুত | আমি সেই সূর্য্য হইতে কয় পুকষই ব1 অন্তর ?। 

১১1 এই আমার উৎপত্তিস্থ্ান, এই স্থানেই আমার নিবাঁস; এই 

সকল দেবত1 আমার আত্বীয়; আমি সকলই। ভ্তোতাঁগণ যজ্ঞ হইত সর্ব্ব 

প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন । এই যজ্ঞ স্বরূপ| গভী নিজে উৎপন্ন হইয়া এই 

সমস্ত উত্পাদন করিণছেন। 

২০1 এই অমি আনন্দের সহিত গমন করিয়া চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ 

করিতেছেন, ইনি উল্ভ্রল, ইহলোঁকে ও প্রলোকে নায়, এবং কাঁপ্ঠদিগকে 

পরাঁভব করেন, ইহার শিখাশ্রেণী উর্ধে উঠিতেছে। ইনি স্তবের যোগ্য, 

ইহার মাতা অরণি এই শুস্থির সুখকর অগ্নিকে শীঘ প্রলব করিতেছেন । 

২১। আমি নাঁভালেদিহট উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করির| শ্রাস্ত 

হইয়াঁছি, আমার স্তৃতিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি শিরাছে। হে ধনশালী 

ভগ্নি! শ্রবণ কর । আমাদিগের এই ইন্দ্রকে যজ্ঞ দাঁন কর । আমি অশ্বমেধ 

যজ্ঞকাঁরীর পুত্র, অবমার শবে তুমি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছ। 

২২। হে বজ্ধারী ইন্দ্র! হেনরপতি ! তুমি জাঁনিবে যে, আমরা 

শ্রচুত ধনের কাঁমন করিয়াছে | আমর! ভোমার নিকট স্তব প্রেরণ করিয়। ০ 
থাঁকি, হোঁমের দ্রব্য দিয়। থাকি, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে হরিদ্ব় ঘোঁটক ' 
বিশিষ্ট ইন্দ্র! তোঁমার নিকট গমনপুর্র্বক আমরা যেন অপরাধী না! হই। 

২৩। হে উজ্জ্লমূর্তি মিত্র ও বকণ ! গ1ভীর ক।মনায় অঙ্গিরাঁণ যজ্ঞ 

করিতেছিলেন, সর্ধত্রগামী যম ভ্তবের ইচ্ছায় গাহাঁপিগের নিকট গমন 

(৩) ছুর্ধেঃর পুত মনু+ মন্ধুর পুত নাঁভানেদিউ । লায়ণ। 

৫৬৮ 



৮ অষ্টক, ১ অধ্যায় |] ধর্থেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল? ৬১ স্থৃক্ত। 

ফরিলেন, আমি নাঁভাঁনেদ্ি্উ সেই শব বলিয়া দিলাম এবং যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিয়াদিলামঃ সেই হেতু আমি ভীহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় বিপ্র হইলাম | 

২৪। এক্ষণে আমরা গোধন পাইবার জন্য অবলীলাক্রমে স্তব করিতে 
করিতে জয়শীল বরুণের নিকট যাইতেছি। শীঘৃগামী ঘোটক সেই বকণের 
পুন । হে বরুণ! তুমি মেধাবী ও অন্গদানও করিয়া থাঁক। 

২৫। হেমিত্রও বরুণ! অম্নসম্পন্ন পুরোহিত সতবসমুহ প্রয়োগ করি- 
তেছেন, অভিপ্রায় এই যে, তোমরা আমা দিগের প্রতি আনুকুলা করিবে, 

কারণ তোমদিগের বন্ধুত্ব অতি হিতকর ॥। তোঁমাঁদিগের বন্ধুত্ব লাঁভ হইলে 
সকল স্থানেই স্রতিবাঁকা সকল উচ্চারিত হইবে । চির পরিচিত পথ যেরপ 

সুখকর হয়, তদ্রপ তোঁমাদিগের বন্ধুত্ব যেন আমাদিগের স্ততিবাক্য সকল 
সখকর করে। 

২৬। পরমবন্ধু নেই বৰণ দেবতাঁবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও মম- 
বাঁক্য প্রাপ্ত হইয়! রদ্ধি প্রাপ্ত হউন। গাভীর দুগ্ধের ধার! তাহার যজের জন্য 
বহমান হইতেছে । 

২৭। হে দেবতাঁগণ ! তে।মর!ই যজ্ঞলাভের অধিকারী । আমাদিগের 
উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোঁমরা' সকলে মিলিত হও। হে অঙ্গিরাগণ | 
তোঁমর! উদ্যোগী হইয়। আমাকে অন্ন দিয়াই, তোমাঁদিগের মোঁহ নট হই- 
য়াছে, তোমর1 এক্ষণে গোধন লাভ কর। 





৮ অইক,২ অধ্যায় |] খথেদ সংহত! | [ ১০ মণ্ডল, ৬২ চৃত | 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

৩২ জু । 

বিশ্বদেব, প্রভাতি দেবতা | নাভানেদিস্ঠ খষি 

১1 হে অঙ্গিরাগণ ! তোমরা যজ্জীয়দ্রবা ও দক্ষিণ সংগ্রহ করিয়! 

ইজ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া । অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক । 

হে মেধাঁবীগণ ! আমি মানব আঁজিয়ছি, আমাকে তোঁমর1 যজ্ সমপনের 

জন্য নিযুক্ত কর। 

২। হে অঙ্গিরাঁগণ ! তোমর1 আমাদিগের পিতাস্বরপ, তোমরা 

গোঁধন তাঁড়াঁইয়! লইয়া! আঁসিয়াছিলে | তোঁমর! এক বৎসরকাঁল যজ্ঞ করিয়! 

গোধনের অপহরণকাঁরী বল নামক শত্রকে নিধন করিয়াছিলে। তোঁমর! 
দ্ীর্ঘায়ুঃ হও। আমি মানব, ইড্যাঁদি [পুর্ব ধকের শেষভাগের সহিত অভিপ]। 

৩। যে ভোমর। যজ্ঞ প্রভাবে আকাঁশে স্ুর্য্যকে আরোহণ করাইয়ছ 

এবং সকলের জননীভূত! পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করিয়াছ, মেই তোঁমর! 
উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি সম্পন্ন হও। আমি মানব, (ইত্যাদি)। 

৪। এই আঁমি নাঁভানেদিঠ তোঁমাঁদিগের ভবনে আনিয়া মনোহর 
বক্তৃতা করিতেছি। হে দেবপুভ্ত্র খষিগণ ! শ্রবণ কর। হে আঙ্গরাগণ ! 

তোমরা! উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতজঃ লাত্ততকর । আমি মানব, (ইত্যাঁদি)। 

৫|. সেই নমস্ত অঙ্গির! ভিন্ন ভিন্ন মুত্রিধারী; তীহাঁদিগের ক্রিয়াকলাপ 

গন্তীর, অর্থাৎ কেহ সন্ধান পায় না । সেই অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র, তাহারা 
চতুর্দিকে আবিভূঁত হঃলেন। 

৩। তাহারা! অগ্নির চতুর্দিকে আবিভূতি হইলেন, নানা মৃর্তিতে গগ- 
নের চতুর্দিকে উদয় হইলেন | কেহ নবগু অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গোঁধন 

পাইয়াছেন; কেহ দশগ্ধ, অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করিয়া! গোধন গহিয়াছেন। 
ধিনি অন্গিরাঁদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠঠ তিনি দ্েবতাঁদিগের সহিত একত্র 
অবস্থিতি করিয়! আমাকে ধনদাঁন করিতেছেন । 



৮ জইক,২ অধ্যায়।] খণ্েদ সংহিতা । [১০ যণ্ডল, ৬৩ সুক্ত । 

৭। তাহার! ইঞ্জের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়। কন্মানুষ্ঠঠন করিতে করিতে 
অশ্বয়ুক্ত ও গ্োঁধনযুক্ত গোষ্ঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার! বিস্তীর্ণ কণযুক্ত 
একসহন্র গ্রাতী আমাকে দান করিয়! দেবভাদিগ্রের উদ্দেশে যজ্ীয় অন্ন 
উৎসর্গ করিয়াছেন। 

৮। এই মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হউক, ইনি জলসংযুদ্ত আর্দরক্ষ বীজের 
ন্যায় শীঘ অহ্ুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, কার ইনি শত অশ্ব ও সহত্রধাভী 
এখনই দাঁন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 

৯। ভিনিন্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যাঁয় উন্নতভাবে অবশ্থিত্ত আছেন, 
তাহার তুল্য কাঁধ্য করিতে কাহ/র সাধ্য নাঁই। আবণ্য মুর দা নদীর 
ন্যায় ধরতলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে । 

১০। ষছু ও তুর্বানমে দাঁস জাতীয় ছুই রাঁজ1(১) গাঁতীবর্গে পরিব্রত 
হয়! এবং অতি নুন্দর বাঁক্য কছিতে কহিতে সেই মন্ুর ভোঁজনের জন্য 
আয়োজন করিয়! দেয় । 

১১। মনু সহত্রগাভী দাঁন করেন, তিনি একজন প্রধান ব]ক্ভি, তার 
যেন কোঁন অনিষ্ট না হয়। তাহার দাঁল স্যর সঙ্গে স্পর্ধ। করিয়। সর্বত্র 
গতিবিধি ককক। দেবভাঁগণ সেই সাঁবর্ণি মন্ুর পরমায়ূঃ বৃদ্ধি ককন। তাঁহার 
নিকট আমর! অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া! থাঁকি। 

৬৩ সুক্ত। 

পথ্যশন্বক্তি ও বিশ্বদেব দেবত3। গয়্খষি। 

১। যে সকল দেবত1 অতি ছুরদেশ হইতে আসিয়! মনুষ্যদিগের সহিত 
বন্ধুত্ব করেন, বাহার! বিংম্ঘাঁনের পুত্র মনুর সম্তানদিগের অতি সম্ভ্ট হইয়া 
তাহাদিগকে আশ্রয় দন করেন; যাহার নহুষপুক্্ যাঁতির যডে অধিষ্ঠান 

হয়েন, শীহারখ আমাদিগের মঙ্গল ককন। 

২। হে.দেবতাঁগণ! তোঁশাদিশের সকল নামই নয়ন্থাব্র করিবার 
যোগ্য, বন্দনীয় এবহ যজে উচ্চাঁরণযেগ্যি | ধাঁহারা অদ্িতির গর্ভে 

(১) দান রাজাদিগের উল্লেখ । 

১৪১২ 



৮ অষ্টক, ২ অধ্যায়] খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডপ, ৬৩ দ্চৃত 

জন্মিয়াছেন, কিংবা জলে, কিংব1 পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাহার! 
সকলে আমার এই আহবাঁন শ্রবণ ককন। 

৩। কলের জমনীভূতা| পৃথিবী যাঁহাঁদিগের জন্য মধুময় চুগ্ধ বহাইয় 
দেন, এব মেঘ সমাকীণ অধিনাশী আঁকাঁশ অমৃত ধারণ করেন, মেই 

সকল অদিতি সম্ভাঁন দেবতাদিগকে স্তব কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা 

দিগের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাঁহার! রাফি আহুরণ করেন, তাঁহাঁদিগের 
কার্ধা অতি সুন্দর | ৃ 

৪1 নেই নকল প্রবল পবা ক্রীন্ত দেবত1 লোকের নিকট পুজা পাই- 

বর জনা অমরতুগ্ডণ লাভ করিয়াছেন। তাহারা অনিমেষ নয়নে মন্গুষ্য- 
দিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্বাবধাঁন করেন । তাঁহাঁদিগ্র রথ জ্যোতির্ঘয়। 

তাহাদ্িগের কাধ্যের বিশ্ব নাই, তাহারা নিষ্পাপ; তাঁহার! লোকের 

৫1 ধীাহার। উত্তম স্রীরৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উজ্ভ্রলমুর্তিতে য্ডজ্ব আসি- 
ঘাছেল, বাহার! দুর্ধর্ষ হই স্বর্গে বাঁশ করেন, দেই সকল প্রধাঁন দেব- 

তাঁকে নমৌন্ীীক্যে এবং স্ুরচিত স্তবের দ্বার সেবা কর এবং মঙ্গলের 

অন্য অন্িতিকে সেবা কর । 7 

৩। হেজ্ঞানসম্পনন সমস্ত দেবতা ! তোমর! যতগুলি আছ, তোমর! 

যে স্তব প্রণ্ত হইয়া থাক, কে ভোমাঁদিগের জন্য সেই স্তব প্রস্তুত করে? 

হে বহশরদ্ধিসম্পন্ন দেবতাঁগণ ! যে যজ্ঞ পাঁপ হইতে ত্রাণপূর্র্বক কল্যাণ 

বিতরণ করে, কে তোমাদিণের জন্য সেই যঞ্ছের আয়োজন করে?। 

৭1. মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়! অদ্ধাযুক্ত চিত সাঁভজন হোতা! লইয়। 
যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উত্সর্গ করিয়াছেন, 
সেই সমন্ত দেবতাঁগণ ! আমাদিগকে অভয় দন ককল এবং সুখী ককন, 

. আঁমাদিগের সবল বিষয়ে সুবিধা! করিয়া! দিন এবং কল্যাণ বিতরগ, 

ককলন। | 2 

৮। যাহ্দিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞাঁন সুন্দর, যাহারা স্ারর জঙ্গষ 
সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাঁদৃশ দেবতাগণ ! এক্ষণে আঁমাদিশকে অতীত 

ও তবিষ্যৎ লক পাপ, হইতে পাপ কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর্ | 

১০১৩, 
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৯$। আমরা সকল যজ্ছে ইন্রকে আহ্বান করিয়। থাকি, ভাহাঁকে 

আঁহরাঁন করিতে আনন্দ হয়| ভাঁবৎ দেবতাঁবর্গকেগ আহবান করি, তাহার! 
পাঁপ হইতে মুক্তি দেন, তাঁহাঁদিগের কায জুনর, আমরা কল্যাণ ও ধন 

লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বকণ, ভগ, দ্যাঁবাপৃথিবী ও মকগণকে আহ্বাঁন 
করিয়া থাকি । 

-..:১০। আমর জলের জন্য ছ্যুলোকন্থরূপ নৌকাতে আরোহণ করিস 
যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই(১)| এই লৌকাঁতে আরোহণ করিলে রক্ষা! পাইবার 

বিষয়ে ৫ কোঁন ভয়ই নাই; ইহা! অতি বিস্তীর্ণ ; ইহাতে আরোহণ করিলে 
' সুখী হওয়! যায়; ইহার হ্ুয় নাই) ইহার গঠন অতি চমত্কার) ইহার 

চরিত্র সুন্দর ) ইহ! নি্পাপ ও পাপ ও অবিনাশী | 

১১1 হে যদ্রতাগগ্রাহী ত তাবু দেবতাঁগণ! আমাদিগকে আশ্রয় দিবে 

ইহা! ম্বীকাঁর কর। সাঁংঘাঁতিক ছুর্গতি হইতে আমাপিগ্নকে ত্রাণ কর। 
এই সত্যস্বরূপ ঘজ্ঞের আয়েখজন রুরিয়| তোঁম1পিশকে আহবান করিতেছি । 
অবণ কর, রুক্ষ! কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর। 

| ১২। হেদেবতাগণ ! আমাদিগের রোগ ও সর্বপ্রকার অধর্ম বুদ্ধি 
ছুর কর। দাঁন না করিবার বুদ্ধি যেন আমুাদিগের ন! হয়। ছু্টাশয় ব্যক্তির 
দুর্ব্ধি দ্ূরকর। আমাদিগের শক্রবর্গকে অতিদ্রে লইয়! যাঁও। আমা- 
দিকে বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাঁণ দান কর। 

১৩। হে অদ্দিতি সন্তান দেবভাঁগণ ! তোদর! যাঁছাকে উত্তম পথ 
দেখাইয়| দিয়! সমস্ত পাপ হইতে পার করিয়1 কল্যাণে উপনীত কর, 
এতাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই শ্রীবৃদ্ধিশ1লী হয়, তাহার কোন অনিন্ট ঘটে না, 
সে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তাঁহার বংশ বৃদ্ধি! হয়। 

১৪ | হে দ্েবতাঁথণ! অন্ন লাভের জনয তোমর1 যে রথকে রক্ষা কর, 

হে মকৎগণ ! যুদ্ধের সময় সঞ্চিত ধন লাভের জন্য তোমর! যে রথ রক্ষ| 
কর; হেইন্দ্র! তৌমার সেই যে রখ, যাহা প্রাতঃকালে যুদ্ধে গমন করে, 

তাঁহাকে ভজন] কর! উচি, যাঁহাঠিক কেহ ধংস করিতে পারে না, আমরা 
যেন সেই রথে আরোহুণপূর্বক কল্যাণভাগী হই। | 

(১) দেবত্ব প্রাপ্তির কথ1। 

১৫১৪ 



৮ অষ্টক, ২অধ্যীয়। ] * খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৬৪ চুক | 

১৫। কি স্ুপথে, কি মকডুমিতে, আমাদিগের কলাণ হউক) জলে, কি? ৃ 
যুদ্ধে আমাঁদিগের কল্যাণ হউক; যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হইতেছে, 
এরূপ, সৈনমধ্যে আঁমাদিগের কল্যাণ হউক ; যথায় পুত্র উৎপন হয়, আঁমা-! ৃ  
দিগের সন্থন্ধীয় সেই আ্্রীযোনিতে কল্যাণ হউক ॥ হে দ্েবতাঁগথ! ধন্ 
লাভের জন্য আমাঁদিগের মঙ্গল বিধান কর ॥ : 

১৬। যে পৃথিবী পথে গমন কাঁলে মঙ্গল করিয় থাঁকেন ) ধিনি সর্ঝ- 

শ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ ; যিনি রমণীয় যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত আছেন ; তিনি ক্ষ 
গৃহে, কি অরণ্যে আমাঁদিকে রক্ষা! ককন) দেবতাঁর1 তাহাকে রক্ষা কৰন, 
আমর যেন সুথে তাঁস্াতে বাস করি। 

১৭। হে সমস্ত অদিতি সম্ভানগণ ! হেঅদ্দিতি ! ধ্যানপরাঁয়ণ ধ্ তি 

তনয় গয় এই রূপে তোঁমাদিগকে সংবর্ধন] করিলেন। অমরদিগের প্রসাঁদে 
মনুষ্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়) তাবৎ দ্রেবতীগরণকে গয় স্তব করিলেন । 

৩৪ সৃত্ত। 

বিশ্বদেব দেবতব] গয় খষি। 

১) যজ্ঞের সময় দেবতার আঁমাদিগের অ্তব শুলিয়! থাঁকেন। তাহা 

দিগের মধ্যে কাহার স্তবকি উপায়ে উত্তম রূপে রচন! করি? কে আমা- 
দিগেকে কপ করেন? কে সুখ বিধাঁন করেন? কেই বা রক্ষ! করিবার 
জন্য আমাদিগের নিকট আঁসেন 21 

২। অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে; দেবেতাত্রিগ্রের স্তর সকল 
হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে; উৎকৃষ্ট ভাব সকল ক্ষতি প1ঁইতেছে) মনের 
প্রার্থনা] কল উপস্থিত হইয়াছে; আমার মনের অভিলীষগুলি দেবতা- 
পিগের দিকেই বীধ! আঁছে। তাহার ব।তীত সুখদাত। আর কেহ নাই। 

৩। মনুষ্যগণ যাঁহকে বর্ণন1! করেন, সেই পুষাদেবকে স্তবের দ্বার! 

পুজা কর; দেবতার! ধাহাঁকে প্রজ্ৰলিত করিয়াছেন, সেই তুদ্ধর্ধ অগ্নিকে 

সবের ঘ্বার1 পূজা কর । হ্ুর্যা ও চন্দ্র ও যম ও দিব্লোক্বাসী ত্রিত 
ওবাঁর ও উধ1ও রাত্রি ও অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর। 

১৫১৫ 



৮ অঠক, ২ অধ]ায়। ] খগ্েদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৬৪ চুক । 

৪1 জ্ঞানী অগ্নি কিপ্রকারে এবং কি বাঁক্যদ্বারা রদ্িযুক্ত হয়েন। 

রহম্পতি নামক দেবতা সুরচিত সবের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন। অজ এক- 
পাঁদ ও অহিবুরর আমাঁদিগের আহ্বানক'লে সুরচিত স্তব সকল শ্রবণ 

কৰুন | 

৫॥ হেঅবিনাশী পৃথিবী! সুর্যের জম্ম ব্যঁপণরের সময় তৃমি, মিত্র 
ও বকণ এই ছুই রাঁজাঁর পরিচর্ধয1 করিয়। থাঁক। সেই স্থর্য্য বৃহৎ রথে 
আরোঁহণপুর্বক শটৈঃ শনৈং গমন করেন, তাহার জন্ম নানা মূর্তিতে 

হয়; সপ্তখষি তাহার আবহ্রঁনকর্ত|। 
৩। ইন্দ্রের যে সকল ঘোটক নিজে হইতে যুদ্ধের সময় বিস্তর ধন 

শক্রদিগের নিকট হরণ করিল; যাহারা, যেন যজ্ঞের সময়, সর্বদাই 

সহত্ব ধন দাঁন করেন, যাহার স্ুশিক্ষত ঘেোঁটকের মত পরিমিত রূপে চরণ 

ক্ষেপ করে, তাহার সকলে আনাদ্দিগৈর আহ্বান শরণ কৰক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ 

করিতে তছার! কখনই পরাঁঙ্মুখ নহে | 

৭) চে স্তবকর্তীগণ ! রথযোজনাকাঁরী বায়কে এবং বহুকার্য্যকারী 

ইন্জরকে এবৎ পুষাঁকে স্তব করিয়| তোম্াদগের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও । 

তাহাঁর1 সকলে এক মন ও অনন্যমনা হইয়1 সুর্য্যের এস্ব সময়ে অর্থাৎ 
এ্রভাতে যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন। 

৮1 প্রবাহশালিনী ত্রিগুনিত সপ্ত সংখ।ক প্রকাণ্ড নদ্দরী এবহ জল, 

বনতকগণ, পর্বত, অগ্নি, কুশানু নমক দেব, বাণক্ষেপকারা গন্ধব্বগণ, 

ভিষা, কদ্র এব কদ্রেদিগের মধ্যে প্রধান কদ্র, আশ্রয় প1ইবার জন্য ইহা_ 

দ্িগের সকলকে আমরা! আহ্বান করেতছি। 

৯। সরম্যতী. সরযু, এবং. সিদ্ধু(১) এই সকল মহাঁতরদ্দশলিনী 
প্রবাহশাঁলিনী নদী রক্ষা করিতে আনুন। জল €্ররণকারিণী জননী- 

স্বরূপা এই সকল দেবী আম।দিগকে ঘৃতভুল্য, মধুতুল্য, জল দ।ন 
কৰুন। 

১০) সেই বিপুল দীপ্তিশীলিনী দেবতা এবং দেব পিত! তু! নিজ 

পুর দেৰতাদিগের সহিত আমাদিশের বাকা শ্রবণ বকন | আমরণ উত্তম 

(১ শ্বরস্বতী, সরযু ও লিস্কু নদীর উল্লেখ ॥ 
১৫১৩ 



৮ অইক,২ অধ্যায় । ] খরথেদ সংহিতা [ ১০ মণ্ডল, ৬৪ সুজ 

উত্তম স্তব উচ্চারণ কবিতেছ্ছি, আমাদিগকে ইন্্র এবং বাঁজ এবং রথপতি 
ভগ রক্ষ! ককন। 

১৯) মকদণণ দেখিতে তেমনি রমণীয়, ঘেমন অন্ন পরিপূর্ণ গৃ 

রমণীয়! কড্রপুত্্র ম্কত্গণের স্তবে মঙ্গল হইয়! থাঁকে। লোঁকদিগের 

মধ্যে আমর! গৌধনে ধনী হইয়| যেন যশস্বী হই । যেন সর্বদাই আমর! 
স্তবের দ্বরা দেবতাপিগকে ভর্জন! করি। ৯ 

১২। হে মকণ্গণ! হে ইন্দ্র! হে দেবতগণ! ছে বকণ! হে 
মিত্র! তোমাদিগের এসাঁদে আমি যে হ্ুমতি প্রাপ্ত হইছি, যেরূপ 

গাভী হুদ্ধে পরিপুর্ণ হয়, তদ্রুপ ঘ্েই শ্বমতিকে পরিপূর্ণ কর। তোমর! 
আমার শব শ্রধণপুবর্বক অনেক বার রথারোহণে জে আঁনিয়াছ ॥ 

১৩1 হে মকংগণ! তোমরা] যেমন পূর্বে অনেক বাঁর আমাদিগের 

বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষণ কহিয়াছ, তন্্রপ এখনও কর। আমর] যে স্কানে 

সর্বপ্রথম যজ্ঞবেদী সংস্থাপন করি, তথায় পৃথিবী আমাদিগের আত্মীয়ের 

ন্যায় কার্ধ্য ককন। 

১৪। দেই সর্বজনবিদিত দঞ্ঠবাঁপৃথিবী অতি মহতী জননীস্বরূপ, 
সেই দুই দেবী যজ্ঞের সময় নিজ পুক্র দেবতাঁদিগের সহিত আগমন করেল, 

তীহার| উভয়ে দুই ভূবনকে নাঁন! উপায়ে ধারণ করিরা রাখেন । তাহার! 

পিভৃলোঁকদিগের সহিত মিলিত হয়" প্রচুর শুক্র, অর্থ ৎ বর্টিবারি সেচন 
করেন। 

১৫। সেই হোমের মন্ত্র সর্বঞকার কাম্যপস্তর বিষয়ই উল্লেখ করে, 

সেই মন্ধর প্রধান বক্কিদিগকে পালন করে, লে অশিশ্রান্ত দেবতাদিগকে 

স্তব করিতেছে । সেই মন্ত্রে মধু উৎপাদনকারী প্রস্তর বৃহৎ বলিয়! কীর্তিত 
আছে । বিদ্বানগণ স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে যপ্তকামুক করিয়াছেন । 

১৬। এই রূপে গয় খষি, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, বাহার বিস্তর ভবের 

সঞ্চয় আছে, যিনি যঞ্জানুষ্ঠাঁন জানেন; সেই মেধাবী গয় খর্ধ বিশিষ্ট ধন 

কাঁমনাদ্বীর প্রবর্তিত হুইয়। তাবৎ দেবতাদ্দিগকে উত্বম উত্তম স্তব ও 

স্তবের দ্বার! এই রূপে অপ্যাফিত করিলেন। 

১৭। পুর্ব স্ুুক্তের শেষ খকের সহিত অভিন্ন। 



৮ অই্টক, ২ অধ্যায় |] খগ্েদ সংহত] । [ ১০ মণ্ডল, ৬৫ সুতি 

৬৫ স্ৃত্ । 

বিশ্বদেব দেবত।। বসুকর্ণ ধষি। 

১। অগি, ইন্দ্র, বকণ, মিত্র; অধ্যমাঁ, বাঁ, পৃষ| সরুম্থতি, অধুদিত্য- 
বিষ মকৎগন, বৃহৎ স্বর্গ, সোম, কর, অন্ত, রন্মণুস্পতি, ইহারা 

ঘ্নকলে পরস্পর মিলিত আছেন। 

২। ইন্দ্র ও অগ্নি, ইহার! শিপাঁলন কর্তা, ই'ছার। যুদ্ধের সময় 
একত্র হুইয়! নিজ ক্ষমতরদ্বারা শক্রুদিগকে ভাঁড়াইয়। দে এবং প্রকাণ্ড 
আকাশ আপন তেজে পরিপূর্ণ করেন। ঘ্বতযুকত সোঁমরন আহাঁদিগের 
বল বাঁড়াইয়! দেয় 

৩। সেই মহত অপেক্ষাঁও মহত ও অবিচল্সিত ও বজ্ঞরদ্ধিকাঁরী দেবতী- 

দিগের উদ্দেশে আমি ঘও্ত অবগত হইয়া! স্তবনমূহ প্রেরণ করিতেছি, বাহার! 
সুষ্তী/ মেঘ হইতে জল বর্ষণ করেন, মেই পরম বন্ধু দেবতাঁগণ ৪ 
ধন দাঁন করিয়! শ্রেঠ ককন। 

৪। সেই দ্েবতাঁর। সকলের নায়কন্রূপ স্র্য্যকে এবং আকাশস্ক গ্রহ 
নক্ষত্রাদিকে এবং ছ্যুলৌক ও ভুলোক ও পুথিবীকে নিজবলে স্বস্থাঁন বন্তশ 
করিয়! রাখিয়াছেন । তাহার! ধনদানকাঁত্রী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় উত্তম দাঁন 
করিয়! মনুষ্দিগকে শ্রেষ্ঠ করিতেছেন । মনুষাদিগের নিকট ধন প্রেরণ 
করেন, একারণ তাহাদিগকে সব কর! হইতেছে । 

৫। মিত্র ও দাঁতাঁকণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন কর। জাহার! 
ছুই জন রাজার রাজা, তাহার! কখন অমনোযোগী হয়েন না, ভাহাঁদিগের 
ধাঁম উত্তমরূপে সংধারিত হইয়! অত্যন্ত দীপ্তি পাইতেছে। দুই দ্যাঁব- 
পৃথিবী তাহাঁদিগের নিকট যাচকের ভাঁবে অবস্থিত আছেন | 

১। যে গাভী অপ্রার্থিত হুইয়! পবিত্রস্থান যজ্জে আঁগমন করে, যে 
ছুধ দাঁনপুর্ব্বক যজ্ঞকর্মা সম্পন্ন করে। সেই গ।ভী আমার প্রস্তাবমতে 
দ্রাতাঁবকণকে এবং অন্য অন্য দেবতাঁকে হোমের দ্রেব্য দান ককণ এবহ 
দেবতার €সবক যে আমি, আমাকে রক্ষ। কৰকন । 

সিকি ৯ 



৮ অক, ২ অধায়।] থথেদ সহহত1। [ ১০ মণ্ডল, ৬৫ তাত | 

৭) বীহাঁর! নি তেজে আকাশপুর্ণ করেন, অগ্নিই ধাহাঁদিগের 

ভিহ্বাঁ, ধীছার| যজ্ছের বৃদ্ধি করেন, তাহারা অপাঁন আপন স্থান বুঝিয়া 
বজ্ঞস্থানে বসিতেছেন। তাহারা আকাশকে উন্নত করিয়! জল নির্গত 

করিয়াছেন এবং যজ্ঞ ল্যফি বরিয়। আঁপনাঁদিগের শরীর ভুধিত করিয়। 
দেন । 

৮। দ্যাব! ও পৃথিবী ইহারা সর্বন্থান ব্যাপিয়! আঁছেন, ইহার! 
সকলের হাতা পিতৃম্বরপ, সকলের পূর্বে জম্মিরাঁছেন, উভ/য়রই স্থান 
এক; উভপুয়ই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে এক মন| হইয়া সেই 
মহীয়ান্ বকণকে ঘ্বৃতযুক্ত ছুদ্ধ দিতেছেন। 

৯। মেঘ আঁর বায়ু, ইহার! বটি বর্ষণকাঁরী জলের ভাগাঁর ধারণ 
করেন। ইন্দ্র ও বায়ু, বকণ, মিত্র, অর্ধ্যমা, ইহাঁদিগকে এবং অন্দিতি- 
সম্ভ/ম দেবতাঁদিগকে এন অদ্দিতিকে আহ্বান করিতেছি । বাহার! 
পৃথিবীতে, বা আকাশে, ব। জলে থাঁকেন, তাহাদ্িগকেও ডঃকিতেছি। 

১০।॥ হে খভূগ্রণ! ঘে পোঁম দেবতাদিগের আঁহব।নকর্তী ত্বষ্ট| ও বাঁয়ুর 

নিকট তোমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে; অপিচ রহম্পতি ও রত্রনিধল- 

কারী স্ববুদ্ধি ইন্দ্রের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ সেই সোমকে 
আমরা ধনের জন্য যাঁজ্ঞ। করি । 

১১। সেই দেবতার পুণ্যকর্মম ও গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করিয়া- 

ছেন, রৃক্ষলত1 ও বনতৰ এবং পৃথিবী ও পাঁ্বতদ্রিগকে স্যফ্টি করিয়াছেন, 
সূর্যকে আকাশে আরোপিত করিয়াছেন; তাহাদিগের দাঁন অতি 

চমতকার, তাঁহার! পৃথিবীতে উদ্কৃষণ উত্কৃষ কাধ্য সম্পন্ন করি- 

যাছেন | 

১২। ছে অশ্বিছ্ধয়! তোমর! ভূজ্যুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়]- 

ছিলে, বধিমতী ল্লান্নী রমণীকে পিজলবর্ণ এক পুত্র দিয়াছিলে, বিমদ্র 

খষিকে সুরূপাভার্ধযা আনিয়। দিয়াছিলে এবং বিশ্বক খষিকে বিষ্টাপু 
নাঁমক পুত্র দান করিয়াছিলে। ূ 

১৩। অক্ত্রধারিণী ও বজের ন্যায় নির্বষযুক্তাঁ দৈববাণী এবং 
এক পাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্তী! ও নদী ও সমুব্রের জল এবহ 

২৫ ১৯, 



৮ অইক,২ অধ্যায়।] ধথেদ সংছিতা। [১* মণ্ডল, ৬৬ ভুক। 

ভাব দেবতা ইহারা সকলে আমার বাকা শ্রবণ ককন। আর নান! 
ভাব ও নানা চিত্তা ধাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেই সরদ্বতীও শ্রষণ 
ককম। 

১৪। বাঁছাঁদিগের সঙ্গে নাল] ভাব ও নান| চিন্ত| বিদ্যমান আছে, 
বাহাদিগের উদ্দেশে মনু যঞ্জ করিয়াছেন, ধীহারা অমর, বীঁছাঁর] যজ্ঞ 
উত্তমরূপে জানেন, ধাহারা সকলে একত্র হইয়! হোমের দ্রব্য গ্রহণ 

করেন, ধাহারা সকলি অবগত আছেন, সেই সকল দেবতাঁগণ আমাদিগের 

সমস্ত স্তব এধং উত্তমরূপে নি বেদিঅতন্ গ্রহণ ককন। 

১0। বখিষউবংশম্ভুত এই খধি অমর ধেবভাঁদিগকে বন্দন] করি- 

ফাছেন। নেই দেবতারা সমস্ত ভুবন আঁয়ত্ব করিয়! রাখিয়াছেন। 
ভাহাও! আমাদিগকে অদ্য উৎকৃষ্ট ধন দাঁন ককন । হে দেবতাগণ ! তোমর! 

মঙ্গল বিধাঁনপুরর্বক আমাদিগকে সর্কদ! রক্ষ! কর। 

মপিশ 
২১৮ ৩ জ পি চকতটি 

৬১ সুক্ত। 

খষি ও দেবতা পুর্র্বৰু। 

১] যে সকল দেবতা সর্বজ্ঞ, ইন্দ্রই ধাহাঁদিগের প্রধান, বাহার! অমর, 

যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করেল এবং অতি চমতকার বদ্ধি প্রাপ্ত হইযংৃঙ্েন, 

ধাহাদিগের মন উৎকৃট, বাহার! যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সেই বহুঅন্- 

সম্পন্ন দেবতাঁদিগকে ভাকিতেছি । 

২। বীহার| ইন্তকর্তৃক উৎপাদিত হইয়া এবং বরুণকর্তৃক আদি 
হইয়! জ্যোতির্ময় হ্ধ্যের গতিপথ পরিপূর্ণ করিরাঁছেন, সেই শত্রু সংহার- 
কারী মরুত্গণের স্তব চিন্তা করি। হেবিদ্বান্গণ ! ইন্দ্রপুত্রদিগের যজ্ঞ 
আয়োজন কর। 

৩। ইন্দ্র বনুদিগের সহিত আমাদিগের গৃহ রৃক্ষা ককন। অদিতি 
আঁদিত্যদিগের সহিত আদাঁদিগের মুখ বিধান ককম। কড্রদেব কদ্রপুক্ত 
মকতগণের সহিত আমাদিগকে নুখী ককন। রি পত্ীসমেত আমাদিগের 
সুখ বর্ধাম ককন। 

১৫২৩ 
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৪। অদিতি, দ্যাবাঁপৃথিবী, প্রধান সত্য, ইন্দ্র ও বিস্ষু, মকত্গণ, 
প্রকাণ্ড স্বর্গ, অদিতি সন্তান. দেবতাঁগণ্, বসুগণ, ক্ুদ্রগণ এবং উত্তমদাত। 

ু্ধ্য, ইহাঁদিগকে ডাঁকিতেক্রি ষে,ই'হাঁরা আমাদিগকে রক্ষা ককন। 
৫। জলাঁধিপতি বিবিধ রুদ্িযুত্ত বণ, ব্রভরক্ষাকারী পুষা, মহীয়ানৃ 

বিষু্ বায়, অশ্বিদবয়, যজ্ঞস্যহিটকারী সর্বজ্ঞ অমরগণ, ইহার! আমাদিগকে 

পাঁপ হইতে ত্রাঁণ করিয়া! তিন একোষ্ঠযু ক গৃহ ঘৃহদাঁন ককন। 
১) যজ্ঞ অভিলধিত ফল দান করুক, যজ্ঞভাঁগ গ্রাহীগণ বাঞ্চা পুর্ণ 

ককন, দেবতার! এ হোমের দ্রব্য আয়োজনকারীর! এবং যজ্ঞাথিষ্ঠাত্রী 
দ্যাবাঁপৃথিবী এবং পর্জজন্য এব শুবকাঁরীগণ সকলেই আমাদিগের বাঁ 
পুর্ণ ককন। 

৭। অন্ন পাঁইবাঁর জন্য অভিমত ফলদাঁনকাঁরী অন্মি ও সোমকে শুব 
করিতেছি । বিস্তর লোকে তাহাদিগকে দাত! বলিয়া! প্রশংসা করে। 

পুরোহিতগণ তীঁহীদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পৃজ] দিয় থাঁকেন। তাহারা 

আমাদিগকে তিন প্রকোঠঠযুক্ত.গহ দান ককন। 
৮। বাহার! কর্তব্য পাঁলনে সদর উদ্যোগী, বাহার! বলবানৃ, যজ্ঞকে 
অলঙ্কত করেন, বাীদিগের উজ্বল/ অত মহত, ধ।হাঁর1 যজ্ঞস্থানে উপস্থিত 
হয়,ন অগ্মি যাহাদিগের আহ্বাঁনকর্তী, যাহারা সত্যের সপক্ষন্থরূপ, সেই 
দেবতাগণ বৃত্রের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে বুফ্িবারি স্যফ্টি করিলেন । 

৯। দ্েেবতারি। নিজ কার্য/দ্বার! দ্যাবাঁপৃথিবী ও জল, বক্ষলতাঁদি এবং 
যজ্ঞের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রেবা স্থফি করিয়! আকাশ ও স্বর্গ নিজ তেজ 

পরিপুণ করিলেন । তাহারা যদ্দের সহিত আঁপন দেহ মিলিত করিয়খ যত 

বিভুষিত *রিলেন। | 

১০। খভুগিণের হস্ত সুন্দর, অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন ; তাহার! আক।শের 

ধারণকর্ত॥ বাঁয়ু আর মেঘ ইহাদিগের শব্দ অতি মহত। জল ও বক্ষ- 
লতাদি আমাদিগকে ভতববাক্য শিখাইয়। দিন । আর ধন দানকর্তী ভগ 

ও জর্যযমা ই'হাঁর| সকনে আমার যজ্ঞে আগমন কৰকন। 

১১। সমুদ্র, নদী, ধুলিময় পৃথিবী, আকাশ, অজ) - একপাঁদ, শব্দকারী 
মেঘ, হিরু, ইহার1! আমার বাকা সকল শ্রবণ ককন। আর প্রজাবানূ 
তাবৎ দেবতাঁও আমার বাক্য প্রবণ ককন। 
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৮ আষ্টক,২ অধ্যায়।] ধণ্থেদ সংহিতা | [১০ মণ্ডল, ৬৭ সু |. 

5২) হে দেবগণ ! আমর! মনুসম্তান, ভোঁমাঁদিগকে যজ্ঞ দিতে যেন 

সমর্থ কই । আমাদিগের চিরপ্রচলিত যগ্তকে শুচাকরূপে সম্পন্ন কর। 

হে অদিতি সন্ভানগণ ! কদ্রগণ ! বসুগণ 1 তোঁমদিগের দানশক্তি 

অতি চমতকার। আমর এই মন্ত্র সকল পাঠ করিতেছি, পরিতোবপুর্র্বক 

শ্রবণ কর। 

১৩1 যেছুই বাক্তি দেবতাঁদিশের আহ্বানকর্ী1, বাহার) সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরোহিত, তীহাঁদিগের উদ্দেশে উত্তমরূপে বজ্জের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, 
আঁমাদিগের নিকটস্থ ক্ষেত্রপতিকে এবং ভাঁবৎ অবিনাশী দেব ভঁকে 

আমাদিগকে আশ্রয় দিতে প্রার্থন। করি, শাহর প্রার্থন! পুর্ণ করিতে কখন 
অমনোযোগী হয়েন ন।: 

১৪। বসিষ্ঠ সন্তানগ্রণ পিতার দৃষ্টান্ত স্তব করিল, তাঁহার মন্গল 
কামনাতে বসিষ্ঠ খষির ন্যায় দেব পূজা করিল। হে দবগণ ! তোঁমর! 

আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়| সন্ভটমনে অভিনধিত অর্থ দাঁন 
কর। 

১৫1 [পুব্ব স্থক্তের শেষ খকেএর সহিত অভিন্ন] | 

৬৭ সুস্ত। 

বৃহল্পতি দেৰবত৭। অবধান্য খষি। 

১। আমাঁদিগের পিত1 এই সপ্ত শীর্ষকতুক্ত মৃহৎ..স্তব রচলখ করি- 
মাছেন। সত্য হইতে ইহার উৎপত্তি। তাবৎ লোকের হিতকাঁরী, 

অযাজ্য খষি ইন্দ্রের প্রশংসা করিতে করিতে চতুর্থ একনী স্ব স্নি 
করিয়াছেন (১) । 

২। অঙ্গিরার বংশধরের] যঞ্তের অন্দর স্থানে যাইতে মনম্থ করিল। 
তাঁহার! সতাবাঁদী, তাহাদিগের মনের ভাব সরল, তাহার] স্বর্গের পুন, 

মাঁবলে বলী, তাঁহার! বুদ্ধিম'মূ ব্যক্তির ন্যাঁর আচরণ করিয়। থাকে । 

(১) এই হৃক্ের সাঁয়ণের ব্যাখ্য1 অত্যন্ত কষ্ট কম্পন, বোধ হয়। 
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৮অষ্টক, ২ অধায়। ] গ্ধেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৬৭ ভক্ত। 

৩। বৃহস্পতির সহাঁয়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করিতে লাশিঙগ, 
তাছাদিগের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার খুলিয়। দিলেন। অভ্যন্তরে কদ্ধ 

গাভীগণ চীৎ্কাঁর করিয়! উঠিল। তিনি উত্কৃন্টরূপে স্তব ও উচচঃশ্ঘরে 
গাঁন করিয়! উঠিলেন। 

৪ | গাঁভীগণ মিশনের দিকে একটী দ্বারের ছারা এব উপরের দিকে 
হুইটী দ্বারের দ্বারা অধর্মের আঁলয় স্বরূপ সেই গুছ1 মধ্যে কদ্ধ ছিল। 
রহল্পতি অন্ধকারের মধো আলোক লইয়া! যাইতে হচ্ছ করিয়! তিনটী 

দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং গাঁভীগণকে নিষফাঁশিত করিলেন । 

৫1 তিনি রাত্রে নিভৃতভাঁবে শয়নপূর্বক পুরীর পশ্চাত্ভাঁগ 

বিদীর্ণ করিলেন এবং সমুদ্রতুল্য নেই গুহার তিনটী দ্বারই খুলিয়। দিলেন। 
প্রাঁতঃকাঁলে তিনি পূজনীয় হৃর্য্য, আঁর গাভী. একসঙ্গে দর্শন পাইলেন, 
তখন তিনি মেঘের ন্যায় বীর্হুঙ্কার ছাঁড়িতে ছিলেন । 

৩। যে বল গাঁভী রূদ্ধ করিয়াছিল, তাহাঁকে ইন্দ্র আপনার হুস্কার- 
রবেই ছেদন করিলেন, এইরূপে ছেদন করিলেন, ষেন তাহার প্রতি অন্ত্রই 
পএয়োগ করিয়াছেন । ঘন্মীস্ত কলেবর বন্ধুপিগের নিত দোমপান ইচ্ছ! 
করিয়া, তিনি পণিকে কীদাীইলেন, তাহার গাভী কাড়িয়! লইলেন। 

৭) তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিমানৃ, ধলদানকারী সহাঁয়দিগের সহিত 

গ্াভীরোথকাঁরী বলকে বিদীর্ণ করিলেন। আর ব্রক্ষণস্পতি বিপুলমৃন্তি, 
বদনা, ঘর্মাক্ত কলেবর দেবতাঁদিগের সহিত সেই গোঁধন অধিকার করিলেন। 

৮। তাহার এইক্ষণে গাভীর অধিকারী হইয়! সরল চিত্তে স্ততিবাক্য- 
দ্বার! গোঁপতি দ্রেবতাঁকে ধন্যবাদ করিল। পরম্পর সাহাঁষ্যকারী নিজ 

সহায়দিগের সহিত বৃহস্পতি গাঁভীগণকে বাহির করিয়া আনিলেন। 

৯। যখন সেই বহুস্পতি যজ্ঞে আসিয়! নিংহনাদ করেন, তখন যেন 

আমর! সেই জয়ী, দতাঁবীরপুকষ, বৃহল্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজন 
সমাগমস্থলে উত্তম উত্বম প্রশংস্যবচনের ঘবার| সংবদ্ধীন! করি এবং অভিনন্দন 

করি। 

পথ দিয়া তিনি পরমধাঁমে গমন করিলেন, তখন বুদ্ধিমা নৃগণ সেই বদান্য 
১৫২৩ 



৮ অই্টক, ২ অধ্যায় । খখেদ সংহিত1। [১০ ছণডল, ৬৮ ছুক্ত । 

রহুম্পতিকে নান প্রকারে সংবর্ধনা! করিতে লাগিলেন) তাহা! করিতে 

করিতে তাহাঁদিগের মুর্তি জ্যোতির্ময় হইল। 

"8 অন্নলাভের অন্য আমর যে. প্রার্থনা, তাহাকে সফল কর, আঁমি 

ভক্তই আন্টি ; আমাকে! নিজ আঁশ্রর দান করিয়] রক্ষা কর । তাবৎ শক্র 
পরাজিত ও দূর হউক। বিশ্বব্যাপিনী দ্যাঁবাঁপৃথিবী আমাদের এই বাক্য 

শ্রবণ ককণ। ূ 

১২। ইন্দ্র অতিব্হৎ একজলপূর্ণ মেঘের মস্তক বিদীর্ণ করিলেন । 

আহি, অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করিলেন, সপ্ত সিন্ধু বহাঁইয়! দিলেন। হেনা বাঁ- 
পৃথিবী! দ্রেবতাঁদিগের সহ্বিত আমাদিগকে রক্ষা কর। 

২৮ সুপ্ত 1 

খাষি ও দেবতা পূর্ব ) 

০৯ ৪৪ জা সস « 

তাঁড়াইয়! দিবার সময় সময় কোলাহল করে (১), অথব! যেরূপ মেঘরন্দের নির্ধোষ 

হয়, অথবা যেমন তরঙ্গবর্থ পর্বতে ভিঘাঁত কালে কলরব করে, তদ্রপ 

বৃহস্পতির উদ্দেশে প্রশংস] ধনি উচ্চারিত হইতে লাশিল। 

২। অঙ্গিরাঁর পুত্র বহস্পতি. সুরধ্যদেবকে গাতী গণের সহিত সংস্থন্ট 

করিলেন, অর্থাৎ গুহ বিত্তিনী গ।ভীদ্রিগের নিকট নুর্য্যের আঁলোঁক আনয়ন 

করিলেন। ভগদেবের ন্যায় তাহার তেজঃ চতুর্দিগ্বযাপী হইল। যেমন স্তর 
পুকষের বন্ধুবর্গ পতিপত্ভী ণিলন করাহয়| দেয়, তদ্রপ তিনি গাভীনি্ীকে 
লোকদিগের সহিত মিলিত করিয়া দ্রিলেন। হে রুহল্গতি! মুদ্ধের সমর 

যেমন ঘোঁটকদিগকে ধাবিত করে, তদ্রপ গাঁভীদিগ্নকে ধাবিও কর। 

ও। যেমন ,যবের কুশুলু-(মুরই) হইতে ঘব বাহির করে(২), তদ্প 
বহস্পতি গাভীদিগ্কে শীঘ্র শীত্র পর্ববত্ত হইতে বাহির করিলেন । 

/ 

পপ 

(১) পক্ষীগণ উক্ত বীজ ন1 খাইয়| বায় এই জন্য কৃষকগণ তাহা পিকে টন 
দেয় । 

(২) বের মরাইয়ের উল্লেখ 
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৮ অষ্টক, ২অধ্যায়।] খোদ সংহিত|। [১০ ঘও্ডল, ৮৬ হু 

তহাঁদিগের গাভী অতি নুন্দর, ক্রমাগত তাহারা চলিতে লাগিল ; তাঁহা- 

দিগের বর্ণ এমনি মনোহর এবং আকৃতি এমনি নুগঠন, যে দেখিলেই লইতে 
ইচ্ছা হয়। 

৪। বৃহল্পভি গাঁতী উদ্ধার করিয়া ধেন সতকর্ণ্ের আঁকরস্থাান মধুবিন্দু 
সিক্ত করিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের স্থবিধ1 করিয়| দিলেন। তিনি এমনি 

দীপ্ডিযুক্ত হইলেন, যেন স্ু্ধযদেব আকাশে উল্ফ! নিক্ষেপ করিতেছেন, 
তিনি প্রস্তরের আঁচ্ছাঁদন হইতে গাঁভীদিগকে উদ্ধার করিরা তাহাদিগ্ের 
খুরপুটের দ্বার! ধরাতল বিদীর্ণ করিরা! দিলেন, যেমন নীচে হইতে জল 
উঠিবাঁর সময় ধরাতল বিদীণ করে । 

৫| যেমন বাঁয়ু জল হইতে টশবাঁল অপসারিত করে, তন্ত্রপ বহস্পতি 
আঁকাঁশ হইতে অন্ধকার অপসারিত করিলেন। যেমন বায়ু মেঘসমূহকে 
বিকাঁশ করিয়! দেয়, তদ্রপ বলহস্পতি স্থুবিবেচন1পুর্বক বলের গোপন স্থান 
হইতে গ।ভীদ্দিগকে নিষ্কাশিত করিলেন । 

৩। যখন হিৎস্র বলের অস্ত্র, বৃহস্পতির অগ্নিতুল্য প্রতপ উল অস্ত্রের 
্বার1'বিদীণ হইয়! গেল, তখন তিনি গৌঁধন অধিকাঁর করিলেন, যেমন দত্ত- 
গণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে পরিবেশন করিয়া দিলে জিহ্বা তাহা 
অধিকাঁর করে, তিনি সেই বুধূল্য গাঁধন প্রকাশিত করিলেন । 

৭1 যখন সেই গোপন স্থান মধ্যে গাঁভীগণ শব্দ করিতেছিল, তখনই 

বৃহস্পতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে গাভী দ্ধ আঁছে। যেমন পক্ষী 
ডিম্বভঙ্গ করিয়! শাঁবককে নিষ্াশিত্ত করে, তদ্রপ তিনি আপনিই পবর্থত 
মধ্য হইতে গ1ভীদিগকে তাঁড়াইয়া আমিলেন। 

৮। তিনি দেখিলেন যে, যেমন মৎস্য অণ্পজলে থাকিলে ক্েশ পাঁয়, 

'তন্ধ্রপ সেই মধুর ন্যাঁর পরম অভিলধিত গোঁধন প্রস্তররুদ্ধ হই£় ক্লেশ 
পাঁইতেছে। যেমন কাষ্ঠ হইতে চমস নামক পানপাত্র ঝুঁদিয়া বাহির করে, 
তদ্প বৃহম্পতি কোঁল1হলসহকাঁরে দ্বার উদঘাটন করিয়া দেই গ্রোঁধন 
বাহির করিলেন। 

৯। তিনি প্রভাত, দ্বর্গ, অগ্নি, সকলি পাইলেন, অর্থাৎ গোঁধলোদধার 
বার্্যদ্বারা আবার যেন রাত্রি প্রভাত হইল, অগ্নি যেন প্রদ্বলিত হুইল । 

১৫২৫ 



৮ অটভ্ত,২ অধ্যায় |] খাখদ সংহিতখ। [১০ মণ্ডল, ৬৯ ভূক । 

তিনি সুর্ধ্যালোক প্রবেশ করাইয়া গুহামধ্যের অন্ধকার নষ্ট করিলেন । 
বলে গাঁভীদিগকে কদ্ধ করিয়াছিল, ব্হস্পতি সেই গাঁভী উদ্ধার করিয়! 
যেম তাহার অস্থি মধ্য হইতে মর্জ1 বাহির করিয়া আঁনিলেন। 

১০। যেমম শীতকাল অরণ্যের মকল পত্র অপহরণ করে, তদ্ত্রেপ 

বলের সকল গীভী ব্ুহস্পতিকর্তৃক গৃহীত হইল। যাহ! কেহ কখন করে 
নই, কেহ কখন অন্নুকরণ করিতে পারিবে ল1। এই রূপ কাঁধ্য তিনি করি” 

লেন, তাঁহার এই কার্ধ্যঘার] পুনর্ধঁর সূর্য্য চজ্দরের উদ্নয় হইল। 

১১। যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোঁটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে, তদ্জেপ 

পিতীশ্বরূপ দ্েবতাঁগণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করিলেন। তাহার! 

অন্ধকার রাত্রিতে রাঁখিয়! দিলেন এবং আঁলে!ক দিবসে রাঁখিয়। দিলেন । 

বহস্পতি পর্বত ভেদ করিয়! গোঁধল লাভ করিলেন। 

১২। যিনি পূর্বতন অনেক খকু রচন। করিয়া গিয়াছেন, যিনি এখন 

মেঘলোঁকবাঁনী হইয়াছেন, সেই হস্পতিকে এই নমস্কার করিলাম। সেই 
ধনুর রাজারা 

রহস্পতি আমাদিগকে গাভী ও ঘোঁটক ও সন্তান ও ভৃত্য ও অর দান 

ককন । 

৩৯ ' সুক্ত। 

অগ্নি দেবতা । স্থুমিত্র খবি! 

১ বধিঅশ্ব [নুমিত্রের_ পিতা]। বে অগ্নি ছ্ছাপিত করিয়াছেন, 

তাছাঁর র্তিউদি অতি হুন্দর তিন্বন্দর, তাহার স্থাপনাঁও চমৎকার এবৎ আগমনও 
রমণী, সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যখন সর্বসমক্ষে অগ্নি প্রজ্জবলিত বরেন, 

অগ্ি ফৃতাহুতি প্রা্ত হইয়া উদ্দীপ্ত হয়েন্স, তাহাঁকে সকলে স্ব করিতে “ 

থাঁকে। ্ 

২। বধিঅশ্বের অগ্নি স্বৃতঘাঁরাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুন, তই তাহার 

আহার, সৃতই সাহাকে ক্সিপ্ধ করে। স্বতানুতি প্রাপ্ত হইয়! তিনি বিশিই- 
রূপে বিস্তাঁী হইলেন | স্বৃত টানি দেওয়াতে সুর্যের ন্যায় দীপ্তি 
পাইতেছেন । 
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সর পাশাপাশি 

৩। হে অগ্মি! যেরূপ মস্থ তোমার মুর্তি উদ্ভ্বল করিয়াছিলেন, 

তন্রপ আমিও তোমাকে প্রস্বলিত করিতেছি। আমার এই কার্ধ্য সংপ্রতি 

করা হইয়াছে । অতএব তুমি ধনবানূ হইয়া দীপ্যমাঁন হও, আমাঁদিগের 
স্তুতিবাঁক্য গ্রহণ কর, শব্র সৈন্য বিদীর্ণ কর, এই স্থানে অন্ন স্থাপন কর। 

৪) যে তোমাঁকে বধি. অশ্ব প্রথমে স্তব করিয়া! এক্বলিত করিয়াছেন, 
০সই তুমি আমাঁদিগের গৃহ ও দেহ রক্ষা কর) তুমিই এই যাহ! কিছু দিয়াছ, 
আঁমাঁর সেই দান সমস্ত রুক্ষ! কর। 

৫€| হে বধ্চি অশ্বের অগ্নি! দীপ্যমাঁন হও; রক্ষাঁকর্তী হ৪, লোঁক- 
দিগকে যে হিংস| করে, সে যেন তোঁমাঁকে পরাভব ন| করে। বীরের ন্যাঁয় 
দুদ্ধর্ষ এবং শত্রু পাঁতনকাঁরী হও) আমি সুমিত্রঃ বধি, অশ্বের অগ্নি্তব 

রচন1 করিলাম। 

৩। হে অগ্মি! পর্বতের যে সকল উত্তম উত্তম জঙ্গম ধন, তাহ! 

তুমি দাসদিগের নিকট জয় করিয়া আঁর্যদিগকে দিরাছ(১), তুমি দুদর্ 
বীরের নায় শত্রু নিপাত কর; যাহার যুদ্ধ করিতে আসে, ভাঁহাঁদিগরের 
প্রতি অগ্রসর হও । 

৭। এই অগ্নি দীর্ধতন্ত, অর্থাৎ ইহার বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি, 

প্রধান দাত, ইনি সহশ্রস্থান আ'চ্ছাঁদন করেন, শতমংখ্য পথ দিয়! গমন 

করেন, ইনি উদ্ভ্বল দীপ্তিশানীবিগের মধ্যেও দীপ্তিশালী, প্রধান পুরে! - 

হিতগণ ইনকে অলঙ্কৃত করিতেছেন । হে অন্নি! দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয়- 

দ্িগের ভবনে দীপ্যমান থাক । 
৮| . হে জাতবেদ। অমি ! তোমার গাঁভীকে বড় সুখে দোহন কর! 

যাঁয়। ওাহাঁর দোহনে কোন বাঁধ! বিস্ব নাই। সে মনোযোগী হইয়! 
অমৃত দোঁছন করিয়! দ্েয়। দ্বভক্ত নুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ 
দক্ষিণাসম্পুন্ন হইয়! তৌমাঁকে এ্রজ্বলিত করিতেছে । 

৯1 ছেঁবধি. অশ্বের অগ্মি! হে জাতবেদ1! মরণরহিত্ দেবতারা ই 

নিজে তোমার মহিম। ব্যাখ্য! করিয়াছেন । যখন মনুষ্যণ মহিমা বিষয় 

(১ আর্য ও দাসের উল্লেখ । 
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জ্ঞাঁল1 করিতে শিয়াছিলেন, তখন তীহাঁর1 সকলি কহিয়াছেন। তোমার 

সম্মানাঁকরী ব্যক্তিদ্িগের সহিত একত্র হুইয়] তুমি জয়ী হুইয়াঁছ। 
১০। হে অগ্নি! যেমন পিত। পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ কঠিক়! লালন 

করে, তদ্জপ বধি, অশ্ব তোঁমর পরিচর্য্য1 করিয়াঁছেন। হে যুবা অগ্নি! ইহার 
নিকট কাণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়1 তুমি পূর্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করিয়াঁছ। 

১১। বধি অর্থের অগ্নি সৌঁমরস প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদ্িগের সহিত 
একত্র হইয়! শক্রদিশকে তিরকালেই জয় করিয়। আপিতেছেল। হে বিচিত্র 
কিরণধারী অগ্নি! তুমি হিংমককে বিশেষ মনোঁযোৌগের সহিত দগ্ধ করি- 
যাঁছ। যাঁহাদিগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগকে অগ্নি বিদীর্ঘ 
করিয়াছেন । 

১২। বধি অর্থের এই বে অগ্নি, ইনি শক্রনিধনকারী চিরকাল 

প্রত্বলিত আঁছেন, ন্মস্কারবাক্য ইহার প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে, 
ছে বধ্ধি অশ্বের অগ্নি! যাহারা আমখদ্দিগের অনাঁচ্যীয়। কিংবা! যাহার! 
স্প্ধীপুর্বক 'আঁমাঁদিগের বিকদ্ধীচরণ করে, তুমি তাহাঁদিগের সম্মুখীন 
হও ।, 

৭০ গুক্ত। 
অশপ্রি দেবত1/ ভুমিত্র খবি। 

৯) বেদীর স্থানে এই যে সমিধ আমি দিয়াছি, তুমি তাঁহার প্রতি 
অভিল্লাধী হও, উহ গ্রহণ কর। বেদীর উপরি ভাগে তুমি উত্তম কাধ্য 
সল্পাদন করিতে করিতে এই দেববজ্ঞ উপলক্ষে ভর্ধাভিমুখ হও, তাহ 
হইলে দিন সকল সাফল্য লাঁভ করিবে। 

২। দেবতাঁদিগের অগ্ে অগ্রে যিনি আসেন, যিনি নরাশংস যজ্ছের 

পদ্ধতি অহ্থসাঁরে নমোবচনসহকাঁরে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল দেবডাঁদিগের 
নিকট প্রেরণ করেন, মেই লর্বশেষ্ঠ দেবতা ননি] বর্ণধারী ঘেটিকযোগে 
এই স্থানে আগমন ককন। 

৩। যে সকস মমুধ্যের বঙ্জ্ীয়জরব্য সঞ্চিত আছে, ভাঁহাঁরা 'সর্ধদাই 
অগ্নিকে দুতের কার্ধ্য সম্পাদন করিবার অন্য ইল, অর্থাৎ শবকরে। বহুম 
করিতে বিলক্ষণ পটু ঘোঁটিক সকল যে রথে যোজিত আঁছে, সেই রথযোগে 
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দেবতাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর, এই স্থানে হোত! হইয়া উপবেশন 
কর। এইরূপ স্তব কর। 

৪| দেবতারা যে যজ্ঞ গ্রহণ করিতেছেন, সেই যজ্ঞ উভয় গা্থে 

বিস্তারিত হউক, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘত| প্রাপ্ত হউক। আমাঁদিগের পক্ষে 
মুগন্াযুক্ত হউক | জবিচলচিত্তে দেবতাঁদিগের উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুঠিত 

হইতেছে । ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা! ইহা! কাঁমন। করিতেছেন। হে বহিরূপ 

অগ্নি! তুমি তীহাঁদিগকে পুজ] দেও। 

৫। হে দ্বারদেবীগণ! তোমরা আকাশের অতুযুন্তত স্থানকেও স্থর্শ 
কর, পৃথিবীতলের সহি তও আশরয়যুক্ত হই থাঁক। তোমরা বিশেষ প্রযত্ব- 

সহকারে সাঁতিলাষমনে রথ প্রস্তুত করিয়! সেই উজ্জ্বল রথ ধারণ কর। 

৬। উৎকৃষ্ট শিম্পসহক্ারে.বিরিচিত . এই. যে. যজস্থান, ইহাতে 
ছ্ুলৌকের দুহিতান্বরূপ উাঁদেবী, আর বাত্রিদেবী উপবেশন ককম। 
হে উষ| ও রাত্রি! তোমরাও দেবতাদিগের প্রতি শ্রীতিযুক্ত, ভাঁহাঁরও 
তোমাদিগের এতি প্রীতিযুক্ত, তোমাদিগের যে বৃহৎ সুন্দর ক্রোঁড়দেশ 
তাহাতে দেবতার! উপবেশন ককন । 

৭। সোম প্রস্তত করিবার জন্য প্রস্তর সঙ্জিত হইয়াছে, অগ্নি 

প্রভ্বলিত হুইয়াঁছে, বেদীর নিকটে নুন্দর নুন্দর দ্থান রচন! করা হই- 
য়াছে। ছুই জন সুবিদ্ধান্ খত্বিক্ দৈব হৌতাঘ্য় সম্মুখে উপবেশন 
করিয়াছেন, ইহার! এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোঁদ্দেশে নিবেদন 

ককন। 

৮ | হে দ্রেবিত্রয়! (ইলা; সরস্বতী ও মহা) এই উৎকৃষ্ট কুশময় 

আসন তোমাঁদিশের জন্য বিস্তারিত কর] হুইরাছে,উিপবেশন কর। মন্ুর 
যজ্জের ন্যায় এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য উত্তমরূপে আয়োজন বরা ইয়।ছে। 

ইড়াদেবীও ঘতপদী ইহার! গ্রহণ করুন। 

৯। হে দেবত্বী! তুমি শী হূর্তি প্রাপ্থ হইয়া, তুমি অঙিরা- 
দিগের সহায় হইয়াছ, তুমি জান কোন্ দেবতার কান্ ভাগ, তোমার উৎ- 

কৃষি ধন আছে, তুশি নেই ধন দান করিয়া থাক।। এক্ষণে দ্েরতাঁদিগকে 
তাহাঁদিগের খাদ্য প্রদান কর। 



৮ অই্টক+২ অধ্যায়] খধেদ সং হহিতা। [১০ মণ্ডল, ৭১ ভুক্ত । 

এ পপ ৯ ও পাস আর শক 

১০। হে বনল্পতি, অর্থাৎ বনওক হইতে নির্মিত যুপকাঠ ! তুমি 
জাঁন, অতএব রকজ্জ্দ্রার| বন্ধনপুর্বক দেব্তাঁদিগের অন্ন বহন করিয়! লইয়! 
যাঁও। হোমের দ্রব্য সেই বনম্পতি লইয়| যাঁউন এবং নিজে আস্বাঁদ 
ককন। আঁমাঁর যজ্ঞকে দ্যাঁবপৃথিবী রক্ষ/ ককন। 

১১। হে অগ্নি! যজ্ঞের জনয বকণকে 'লইয়া আইস, ব্বর্গ হইতে 

ইন্দ্রকে এবং অখকীশ হইতে মকৎুগণকে লইয়া! আইস, যজ্ঞভাগীধিকাঁরীগণ 
সকলে কুশে উপবেশন কৰুন। আবিনাঁশী দেবগণ স্বাঁহ! শব্দ অবণপূর্ব্বক 
আনন্দিত হউন । 

৭১ জুত্তা। 

ব্রহ্ষজ্ঞন দেবত11 বুহম্পতি খষি । 

১। হে বহল্পতি! বালকের! সব্ৰ প্রথ্ম বস্তর নাম মাত্র করিতে 

পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাঁষাশিক্ষার প্রথম লোপাঁন । তাহাদিগের 

যাঁহ| কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞাঁন হৃদয়ের নিগৃঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, 

তাহা বাদ্দেবর, ককণাক্রমে প্রকাশ হয় (১)। 
২। যেমন চাঁলনীর ছারা শত্তকে পরিষ্কার করে, তদ্রপ বুদ্ধিমান 

বুদ্ধিবলে পরিহ্লুত ভাঁষ! প্রস্তত করিয়াছেন । সেই ভাবাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব, 
জর্থণৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। শীহাঁদিগের বচন রুচনণতে অতি 
চমতকার লক্ষণী সংস্কৃত আছে। 

৩। বুদ্ধিমানগণ যন্দ্ধার1! ভাঁধাঁর পথ প্রাপ্ত হয়েন। খধিদিগের 
অন্তকেরণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহ! তাঁহার! প্রাপ্ত হইলেন। 
সেই ভাঁষ! আরহরণপুর্বক তাঁহার] নাঁনাস্থানে বিস্তার করিলেন। সপ্ত 
ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে। 

৪। কেহ কেহ কথ দেখিয়াও কথার ভাঁবার্থ গ্রহ করিতে পারে ন, 
কেহ শুনিয়াঁও শুনে নাঁ। যেমন প্রেম পরিপূর্ণ! সুন্দর পরিচ্ছদ্ধারিণী 

(১) এই হৃক্ধটি অতিশয় জ্ঞাঁতব্য। ইহংতে ভাঁষ। ও বাক্য ও অর্থের কথ! 
লমালে।চিত হইয়াছে | 



৮ অষ্টক, ২ অধ্যায় |) খণ্থেদ সংহিতা! চিত রতব হজ 

ভার্যা! আপন স্বামির নিকট নিজ দেহ প্রকাঁশ করেন, তদ্রপ বাঁগ্দেবী 
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কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন। 
৫। পণ্ডিত সমাঁজে কোন কোন ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠণ হয় যে, সে উত্তম 

ভাঁবগ্রাঁহী, তাঁহাকে ছাঁড়িয়! কৌন কাঁধ্য হয় ল!। কেহ ব! পুঙ্গফল 1 বিহীন, 
অর্থ অসারবাক্য অভ্যাঁন করে, তাহার যে বাক্য, উহা যেন বাস্তবিক 
দুপ্ধপ্রদর গাভী নহে, কাপ্পনিক মায়াময় গাভি মাত্র । 

৬। বিদ্বানু বন্ধুকে.যে ত্/াঁগ করে; তাহার বথায়, কোন ফুল নাই.। 
সে যাহা কিছু শুনে, বৃথাই শুনে; মে সৎকর্্মের পন্থা অবগত হইতে 
পারে নব। 

৭। যাহাদিগের চক্ষু আঁছে, কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব 
এ্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়! উঠিলেন। যে হ্রদের জলে কেবল মুখ! 

ব1 কক্ষ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হয়, সে যেমন অগভীর, কেহ কেহ তেমনি অগভীর । 

কেহ কেহ বা সান করিবাঁর উপযুক্ত নুগতীর হ্ুদের ন্যায় দৃক্ট হুইয়। 
থাকেন। 

৮1 যখন অনেক ভোতা(২) একত্র হইয়| মনের তাৰ সমস্ত হৃদয়ে 
আঁলোচনাপুর্ববক অবধারিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোন কোন 

ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না। কেহ কেহ স্তোত্রজ্ঞ(৩) বলিয়া পরিচিত 
হইয়| সর্ধত্র বিরচণ করেন । 

৯। এই যে সকল ব্যক্তিঃ যাহারা ইহকাল, বা পরকাল কিছুই 
পর্যযালোচন। করে না,যাহার|ভ্তি, ও য়োগ.বা! দা ময!গ কিছুই. করে ন1(8), 

(২) মলে “ত্রা্বণ1” আছে। অর্থ “ক্রদ্ব” ব)স্ভোত্র উচ্চান্ণকারী। 
(৩) মুলে “ ব্রদ্ষীণ2” আছে। অর্থ “ক্রদ্ব” বা শ্ঞোত্র বিশারদ | 
(8) মুলে আছে “ন ত্রাঙ্ষণাঁসঃ ন স্ুতে করাঁসঃ| ' “ব্রান্ষণ” শব্দে আধুনিক 

অর্থ করিলে, এখানে কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না। “যহার। ত্রাদ্ধণ নছে এবং 
মোম করে নখ, তাহার। পাঁপবুকত হইয়া,” ইত্যণদি অর্থ সঙ্গত হয় না। 
ফলতঃ এই খক্ত্বার। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার রচনখ কালে জাতি 
বিভাগ ছিল ন)। বাহার ইহকণল ও পরকাল পর্যালোচনা করিত ও স্তাতি অভ্যাস 
ও ঘোম যাগ করিত, তাঁহারাই ভেতা হইত, জাঁতিগুণে শেভ হইত ন1| যাহার) 
এ ধর্ম ক্রিয়। সাধনে অনমর্থ, তাহার] কৃষক, বৰ] তত্তবায় হইত, জাতি দোষে কৃষক 
ব1 তম্তবায় হইত ন1)। বুদ্ধি ৰা কর্শঅনুলাঁরে ভিন ভিন্ন বযবপায় অবলম্বন করিত, 
জন্ম অনুসারে নছে। 



৮ জইক,২ অধ্যায় । ] খর্েদ সংহিত]। [১০ মণ্ডল, ৭১ ছু | 

তাছার! পাপমুক্ত অর্থাৎ দোষাঁশ্রিত ভাষ। শিক্ষা! করিয়। নির্বোধ ব্যক্তির 
ম্যায় কেবল লাঙ্গল চালন1 করিবার উপযুক্ত হয়, অথর| ভন্তবায়ের কায 
বরিষ।র উপযুক্ত হয়। | 

১০। যশ মিত্রের নায় কার্ধা করে, ইহ সভাঁতে এাধান্য প্রদান 

করে, সেই যশ প্রাপ্ত হইলে সকলেই আহ্লাদিত হয়,কারণ যশের ছ্বর 

ছুর্নাম দুর হয়, অন্নলাঁভ হয়, বল প্রাপ্ত হওর| যাঁর, নাঁন| প্রকারে উপকৃত 
হওয়! যায়। 

১১। একজন প্রচুর পরিমাণে খকৃসমূহ উচ্চারণ করতঃ যজ্জের অনু- 
ষ্টানকপ্পে সাহায্য করেন, আঁর এফ জন গায়ত্রীছনে সাম গাঁন করেন; 
খিনি ব্রক্ষ। নামক পুরোহিত, তিনি জাতবিদ্য। বিষয় ব্যাখ্য! করেন, 

অপর এব জন পুরোহিত যজ্জানুষ্ঠীনের ভিন্ন ভিন্ন কাঁধ্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন 

করেন। 



৮আষ্টক) ৬ অধ্যণয়। ] খখথের সংহ্িভ1। [১০ মণ্ডল, ৭ং ভূর্জ। 

ত্ভায় অধ্যায় 

৭২ দক) 
দেবগাণ দেবত1 | বৃহস্পতি খাবি | 

১। দেবভাঁদিগের জন্মত্ান্ত হস্পসটন্রপে কহ! যাইতেছে । ভবিষ্যতে 
যখন স্ততিবর্ক্য উচ্চাঁরিভ হইবে, তখনও দেবভাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিবেন 1 

২। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পুর্্নকালে ব্রহ্মণম্পতি নামক দৌব্- 
কারের ন্যায় দেবতাদিগকে নিশ্মাণ করিলেন। অবিদামাঁন হইতে বিদ্যমান 

বস্তু উৎপন্ন হইল। 
৩। দ্েবেৎপত্তির পূর্বতন কাঁলেঃ অবিদ্যমাঁন হইতে বিদ্যমান বন 

উৎপন্ন হইল। পরে উত্তুনগ্রদ হইতে দিক নকল জঙ্ম গ্রহণ করিল(১)। 

৪। উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক সকল জন্থিল, 
অন্দিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আঁবাঁর অন্নিতি জম্মিলেন(২)। 

৫। হেদক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কনঃ1| তাহার 
পম্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ই হার! কল্যাঁপমূর্তি ও অবিনাঁশী। 

৬। দেবতার! এই বিশ্বব্যাপী জলঙ্নধ্যে অবস্থিত থাকিয়া! মহৌৎসাঁহ 
প্রকীশ করিতে লাগিলেন। তীহার! ষেন নৃত্য করিতে লগিলেন, সেই 
হেতুতে চুর ধুলি উদয় হইল। 

৭| .মেষসমূহের ন্যাঁয় দেবতার! সমস্ত ভুবন আঁচ্ছাঁদন করিলেন, 
এই সমুদ্রতুল্য আঁকাশ মধ্যে শুর্ধ্য নিগুঢ় ছিলেন, দেবীর! সেই নুর্য্যকে 

' প্রকাশ করিলেন। 

৮| অন্দিভির দেহ হইতে আঁট পুত্র জগিয়াছিলেন, তিনি তঙগাধো 
সাঁতটী লইয়! দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মর্ভিগ নাঁমক পুস্রকে ঘুর মিক্ষেপ 
করিলেন(৩)। 

(১) লায়ণ কহেন, উত্বানপদ, বলিতে বৃক্ষ 1 
(২) অতএব অদিতি দক্ষের কন্য। এবং দক্ষ আবখর অদ্দিতির পুত্র । 
(৩) অদিতিগ্ন ৮ পুত্র লম্বন্ধে ১। ১৪1 6 খের টাক দেখ। 



৮ অষ্টক,৩ অধ্যায় ] খগ্ধেদ সংহিতখ। [ ১০ মণ্ডল, ৭৩ হত | 

৯। পুর্ববকাঁলে অদ্দিতি সপ্ুপুন্র লইগ্ঁ চপিয়! গেলেন। আঁ মার্ত- 
গুকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন(৪)। 

9৭৩ সুত্তী। 

মরু দেবত। গৌরিবীতি খবি। 

১) যখন ইন্দ্রের গর্ভধারিণী মাঁত1 বীর ইজ্্কে প্রসব করিলেন, তখন 
মকত্গণ এই বলিয়! ইন্দ্রকে সংবর্ধন1| করিলেন যে, তুমি বলপ্রকা্শ ও যুদ্ধ 
করিবাঁর জন্য জন্মিয়াছ, তুমি বীর, উৎসাহযুক্ত, তেজন্বী ও অত্যন্ত 
অভিনাঁনন। 

২। শক্রসহহারকাঁরী মকত্গণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য 
উপবেশন করিলেন। তাহার! বিস্তর স্তবের দ্বার! ইন্দ্রকে সংবদ্ধান! করিল, 
গ1ভীগণ যেমন বিশাল গোষ্টের মধ্যে আঁচ্ছরদিত থাকে; তদ্রপ গভ'ঃ অর্থাৎ 
বাটিবারি সকল বিশ্বব্য/পী অন্ধকারের মধা হইতে নির্গত হইল। 

৩। তুমি যে চরণে গমন কর, তাঁহ! অতি মহৎ | তুমি যেখান দিয় 
গেলে, €নই স্থানে অন্নসণূহ ব্বদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হেইজ্দজ্র! তুমি এক সহস্র 
রকঞ্চে মুখে ধারণ করিতে পার, অশ্বিদ্বয়কে ফিরাঁইতে পার 

৪॥ তোমার যুদ্ধে যাইবার ত্বর1 থাঁকিলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বি- 
দ্বয়ের সহিত বন্ধুত্ব ধারণ কর। হেইন্দ্র! প্রচুর পরিনাঁণ ধন আনিয়া, 
দাও। হে বীর অশ্বিদয় ! ধনসমূহ দাঁন কৰকন। | 

0। যজ্ঞ উপলক্ষে আঁহনাদিত হইয়! ইজ্্র নিজ মিত্র গতিশীল মকৎ- 
গণের স্িত যজমাঁনকে অর্থ দেন। তিনি যজমানের জল্য দন্যুর ছল ও 
কপটতা সমস্ত ধংস করিলেন । তিনি রর্টিবারি সেক করিলেন, ক্লেশকর 
অন্ধকার সমস্ত নট করিলেন। 

৬। শক্রগণ ই'হাঁর নিকট তুল্য নামধারী, অর্থাৎ ইনি সকলকেই ধন 

ফরেন। উবার শকট যেরূপ ধংস করিয়াছিলেন, সেহরূপ ইস্রশক্র ধংস 
ও ৮০ পপ সী এ 

(৪) এ হুক্ত টীঅপেক্ষাকৃত আধুনিক বপিয়।-পণ্িতগণ বিবেচনা] করেন । 



ক্/ 
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করেন। উংসাহুক্ত ও মহাঁবল পরাক্রান্ত বনম্বরূপ মকৎগণের সহিত ইনি 
বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্বাঁন ধংস করিলেন । 

৭। যজ্ঞানৃষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করিয়াঁছ। দাঁসজাতীয়কে 
খধির নিকট লিশ্তেজ করিয়] দিয়াছ। তুমি মনুকে স্ুবিসতীর্দ পথ সকল 
প্রস্তুত করিয়] দিয়াছ, মেগুলি ০৮৯০৬১৬, দেবলোঁকে যাইবার কা সরল, গথ হই. 
যাছে১)। | 

৮) তুমি এই বিশ্বজগৎ্ তেজে পরিপূর্ণ কর। ছে ইন্দ্র! তুমি 
প্রভু, হস্তে বজ্ব ধারণ কর। দ্রেবতাঁর! তোমার পশ্চাৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত 
হইয়া অনাঁন্দিত হয়েন; তুমি মেঘদিগকে অধোমুখ করিয়! দাঁও, অর্থাৎ 
জল ঢাঁলাইর] দেওয়াও । .. 

৯। জলের মধ্যে ইহার যে চক্র সংস্তাঁপিত আছে, সেই চক্র যেন 
ইহার জন্য মধু ছেদন করিয়া দেয়। হে ইন্! তুমি ভৃণ লভাঁদির মধ্যে 
যে ছুদ্ধী সংস্থাপন করিয়াছ, তাহ! গ।ভ ঠীদিগের আঁপীন হইতে অত্যন্ত শুভ্র 
মর্তিতে নির্গত হয়। 

১০1 কেহ কছে, ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হইভে। কিন্তু আমি জ্ঞান 
করি, তীহার উৎপত্তি তেজঃ হইতে। ইনি ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া 
শক্রর অট্টালিকাঁর উপর দাঁড়াইয়াছেন, | ইন্দ্র কোঁথ। হইতে জম্থিয়ছেন, 

তাহ! তিনিই জানেন ॥ 

১১। সুন্দর পক্ষধাঁরী কতকগুলি পঙ্ষী ইজ্জের নিকট উপস্থিত হইল, 
অর্থাৎ যক্ঞাভিল[ধী কতকগুলি খধিই সেই পক্ষী, ইঞ্সের নিকট তাহাদিগের 
প্রার্থনা! ছিল। তাহার! প্রার্থন! করিলেন, হে ইন্দ্র! অন্ধকাঁর দু'র কর, 
চ্ষু আলোকে পুর্ণ কর; আমর! থেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদিগকে মোচন 
করিয়। দেও। 

5 ধা ও ১৭ বাত ৪ তি 

(১) এই খকে দাসজাতিদিগের উল্লেখ আছে এবং মনুয্যের দেবন্ব লাভেয় 
লেখ আছে। 



৮ জইক, ৩ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা ।  . [ ১৯ মণ্ডল, ৭৪ কৃতি । 

৭8 নুক্ত। 

ধষি ও দেবত। পূর্ববৰণ। 

১। ইন্দ্র বুঝি ধন দাঁন করিবার জল্য স্থানান্তরে আকৃ হইয়াছেন ? 

বুঝি বা ছ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে স্তবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দ্বারা আকৃষ্ট 

হইয়া স্থানান্তরে শিয়াছেন? অথব1 যুদ্ধে ধন উপর্র্জান করে, এতাঁদৃশ 
ঘোটকের তাহাকে আঁকর্ণণ করিয়াছে? অথব! যে সকল যশম্থীব্যক্তি 
আম্চর্ধারূপ শক্র সংহাণার করিতেছে, তাহাঁরাঁই বা ইন্্রকে আকর্ষণ 

করিয়াছেন ?। 

| হাহাঁদিগ্ের পরল নিমস্ত্রণধজি আঁকাশিপুর্ণ করিল, দেবতা- 

দিগেকে চালিত করিয়! দিল, উহার য্ভাগলোলুপ চিত্তে পৃথিবীতে 

অবতীর্ণ হইলেন । তথায় ভীহারা যক্দভাগের জন্য চতুর্দিকে চাহিতেছেন। 

আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনি তাহাঁরখ নিজ নিজ ধন বর্ষণ ৪৪ 

উদ্যত। 

৩। অধিনাশী_ দেবতান্দির, জন্য এই স্তৃতি উচ্চারণ করিলাম । 

তাহারা যজে। জজ উত্তম উত্তম নান1 বস্ত্র বিতরণ করেন। উহার আআ আমা- 

২দিগের স্তব ও যজ্ঞ ছুই সফল ককন এবং নিরূপন ধনরাঁশি ধরিয়। দিন | 

৪1 হে ইন্দ্র! যে সকল্ ব্যক্তি বহুপরিমাণ গোধন বিপক্ষের 

নিকট কাঁড়িয়! লইতে চাঁয়। তারা তোমাকেই স্তব করে। এইযে প্রকাণ্ড 
পৃথিবী, ইনি একবার মীত্র প্রসব হয়েন, কিন্তু অমেক সন্তান প্রসব করেন, 

(অর্থাৎ প্রচুর শস্যাদি এককালে উৎপন্ন করিয়], দেন) | ইনি সহ্ত্র ্ 

ধারার সম্পত্তিস্বরূপ দুধধদান করেন ; বাহার! এই পৃথিবীস্বর্ূপ গাভীকে 

দোঁহন করিতে চাঁন; ভাহার1 ইন্দ্রকেই শব করেন । 

৫ হে কর্দনিষ্ঠ পুরোছিতগণ!' যে ইন্দ্র 'কাহারো নিকট নত 
হয়েন না, খিনি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে দমন করেন, যিনি মহাঁন্ ও 
ধনশালী, বাহাকে স্তব করিলে শুভ হর, খিনি মন্থধ্যের হিতার্থে বজ্ 

ধাঁরণপুর্ববক বিবিধ শব্দ করেন. স্রাহাঁর শরগাঁগত হও । 



৮ অষ্টক, ৩অধ্যায়। ]ু খথেদ সংহিতা ॥ [১০ মণ্ডল, ৭৫ জু । 

৩। শক্রপুরী ধৎসকাঁরী ইন্দ্র যখন অভি বিপু'ল শক্রকে সংহাঁর বরি- 
লেন, তখন তিনি বত্রের নিধনকারী হইঠ1 পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ করিলেন, 

তখন সকলে তাহাকে জানিল যে, তিনি অতি বলবাঁন্ ও ক্ষমতাসম্পনর 

প্রভু । ব্রহাকেযোঁহ! করিতে প্রার্থন! করিবে, ইনি তাহাই করিবেন । 

৭৫ মুক্ত । 

নদী দেবত1। লিছুক্ষিৎ ধষি | 

১। হেজলগণ! যজমাঁনের গৃহে কৰি তোঁমাঁদিশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিম! 

ব্যাখ্যা করিতেছেন? ভাঁহার। সাত সাঁভ করিয়া! ভিন শ্রেণীতে -চলিল, 

সকল নদীর উপর দগিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ । 

২1 হেসিন্ধু নদী! যখন তুমি জন্গশালী, অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ 

লক্ষ্য করিয়! ধাবিত হইলে, তখন বৰণদেব তোমার যাইবার নান! পথ 

কাঁটিয়! দিলেন | তুমি তুমির উপর উন্নত পথ দিয়! গমন কর। তুমি নকল 

গমনশঈীল নদীর উপর বিরাজ কর। 

ও। পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়৷ আকাশ পর্য্যন্ত আঁচ্ছাঁদন করি- 
তেছে। মহীবেগে উজ্জ্বল মূর্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইহার শব্দ প্রীবল 
করিলে জ্ঞান হয়, যেন মেঘ হইতে ঘোর রবে ঝন্ি পড়িতেছে। সিদ্ধ 
আপগিতেছেন, যেন বৃষ গর্জন করিতে করিতে জঁসিতেছেম ?) 

৪1 ছে সিদ্ধু ! যেমন শিশু বসের নিকট তাহাদিগের জননী 

গাভীর| ভু লইয়( যায়, তদ্ধপ আঁর আর ব্রদী শব্দ করিতে করিতে জল 

লইয়! তোমার চতুর্দিকে আলিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজ] নয 

লইয়] যাঁয়, তদ্ধপ ভোঁমাঁর সহগাঁমিনী এই ছুইটী নদী শ্রেণীকে লইয়া তুমি 
অগগ্র অপ্রে চলিতেন্ু। 

51 হেগ্রঙ্গ!! হে যমন! ও স্রদ্থতিও শ্তক্র ও পৃরুরি! নামী 
এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়। লও। হে অসিরী- সংগত মকত্ৰণ1 নদী! 



৮জইক,৩ অধ্যায় | ] খখেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৭৫ সু। 

হে বিতত্তা ও নুসোমা সংগত আতর্শকীয়া নদী! তোমরা শৰণ 

কর(১)। 

৩। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে ভৃষটাঁম1 নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে | 
পরে বুসর্ত ওরদ]| ও খ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রমু ও গোঁমতীকে, 

কুভা ও মেহত্হৃর সহিত মিলিত করিলে । এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক 

রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়া থাঁক(২)। 

৭। এই ছুর্ার্য সিদ্ধু সরলভাবে যাইতেছে, তাঁহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জল, 
তিনি অতি মহত, তাঁহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া! চতুর্দিক পরিপুর্ণ 
করিতেছে । যত গতিশালী আঁছে, ইহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। 

ইন্সি ঘোটকীর ন্যাঁয় অদ্ভূত, ইনি স্থুলকাঁয়। রমণীর ন্যায় সব দর্শন] । 

৮ সিদ্ধু চিরযৌবন| ও ুন্দরী) ইহার উৎকৃষ্ট ঘোঁটক, উৎকৃষ্ট রথ 
এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, ন্ুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইমি উত্বমরূপে সঞ্ডিত 
হইয়াছেন । ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে+ ই হাঁর 
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৮ অষ্টক,৩ অধ্যায়] খযেদ সংহিও1। [১০ দণ্ডল, ৭৬ হু. 

তীরে সীলম| খড় আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বার| আচ্ছা 

দিত (৩)। 

৯। সিদ্ধু খোটকযুক্ত. অতি. নুখকর.রথ যোজনা করিয়াছিলেন, 
তাহা দ্বারা এই যজে। অন্ন আনিয়! দিয়াছেন | ইছর মহিমা! অতি মহৎ 

বলিয়া জ্তবকরে। ইনি দুরবী্ণ, আপনার যশে যশম্বী এবং মহং(৪)। 

৭৬ তুত্ত | 

সোমনিশ্পীড়ন উপযোশীশ প্রস্তর দেবত11 জরশুকর্ণ খষি। 

১1 হে প্রস্তরগণ! প্রভাত হইলেই তোঁমাদিগকে সজ্জিত করি । 
তোমরা সৌঁম দিয়! ইক ও মক ও দ্যাঁবাপুখিবীকে বশীভূত করিয়াছ। 
গেই দুই দ্যাঁবাপৃথিবী যেন একত্র হইয়1 আমদিগের প্রত্যেক গৃহে সেব! 
গ্রহণপৃর্বক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন । 

২। নিষ্পীড়নকর্ত! বখন প্রস্তরকে হস্তে ধাঁরণ করিল, তখন সে যেন 
হস্তগৃহীত ঘোটকের ন্যাঁয় হইল এবং চমতকার সোঁম প্রস্তুত করিল। প্রস্তর 
যিলি প্রয়োগ করেন, তিনি শক্রজয়োপযোগী পুরস্কার লাভ করেন । এই 

প্রস্তর ঘোটক দান করে, তাধাঁতে প্রচুর ধন লাভ হয়। 
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৮ অক, ৩ অধ্যায় ।] খর্থেদ সংহিতী। [১০ মণ্ডল, ৭৬ হজি। 

৩ যেমন পুর্কালে মুর যজ্দে সোঁমরূস আঁসিয়াঁছিল, তক্জরপ এই 
এস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোঁম জলে প্রবেশ ককন । গাঁভীদিগকে জলে 

স্নান করাঁইবাঁর সময়ে এবং গৃহ নির্মাণ কার্ষে এবং ঘোঁটিকদিগকে স্নান 
করাইবাঁর সময় যজকাঁলে এই অবিনাশী সোষরসদিগের আশ্রয় লওয়! 
যায়। 

৪। হেপ্রস্তরগণ! কর্ম্মবিদ্বকীরী রাঁক্ষমাঁদিকে নউ কর, নিখতিকে কদ্ধ 
কর, ুর্মাতি দ্র ক্র, আঁমাদিগের ধন ও জন সম্পাঁদন করিয়া! দাও। দেবও!- 
দিগের প্রীতিকর লোকের স্কুর্তি করিয়া দাঁও। 

৫€| ধীহাঁর আঁকাঁশের অপেক্ষাঁও অধিক তেজোয়ুক্ত, ধাহ'র! বিভা 
অপেক্ষ(ও অধিক শীষ কর্মক।রী, বাহার বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তত 

করিতে অধিক পটু এবং ধী্কারা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতী। সেই 
গিভাগাতে পুজ1 কর। 

৬। এই সকল প্রস্তর উজ্জল বাঁক্যদ্বার| উচ্জুলীকৃত হইয়াছে, এই 
যশস্বী প্রস্তর অন্নন্বর্ূপ সোঁমের রস প্রস্তুত কৰক | ইহাঁদিগের সাঁহীযো 

কর্্মীধাক্ষণণ কোলাঁছল করিতে করিতে এবং পরস্পরকে ত্বর| দিতে দিতে 
অতি চমতকার মধু প্রস্তুত করেন। 

৭। এই সকল প্রন্তর চালিত হয়! সোঁম প্রস্তত করিতেছে, মোম 

দুপ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবেন বলিয়। তাহার, সমস্ত রদ ইহারা দোহল 

করিতেছে। কর্মমাধ্যক্ষগণ গাভীর আঁপীন হইতে চুগ্ধ দহন করিতেছেন । 

সোমে সেন করিবেন ইহাই অভিপ্রায়! ইহ! হোম করিতে নিক 

অতএব এখন মুখে অর্পণ করিতেছেম ন1। 

৮। হে কর্মাধ্যক্ষগণ! হে প্রস্তরগণ ! তোমরা! ইন্দ্রের জন্য সোম 
প্রস্তুত করিতেছ, উত্তমরূপে এই কার্ধ; সম্পন্ন কর। দিব্লোকের জন্য 
তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত কর) আর পৃথিবীস্থিত সৌদযাগ- 
কাণী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন লইয়। মাইস) 



৮ অইটক, ও অধ্যায় 1] খথেদ সংহিত|। [১০ মণ্ডল, ৭৭ স্ুক্ত ) 

৭৭ ভুক্ত | 

মরুগড দেবতা স্যাম রম্মি খহি। 

১) মকৎগণ স্তবে তুষ্ট হইয়! মেঘনির্গত বফ্িবিদ্দ র ন্যায় ধন বর্ষণ 
ক'রতেছেন। প্রচুর হোম ভ্রব্যযুক্ত যজ্ঞের ন্যায়, ইচ্ছার! উৎপত্তির কারণ- 
স্বরূপ হয়েম। মকৎদেবতাঁদিগের এই বৃহত্গণকে আমি পুজা, বা! স্তন করি 

নাই, শেভার জন্যও আমার স্তব করহয় নাই । 

২। এই মকৎগণ পুর্বে মনুষ্য ছিলেন, পুখ্যদ্বারা! গেবত1 হইয়াছেন, 

ইহার? শরীর শোঁভ।র৫থ অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হইয়।ও 
মকৎ্গণকে অতিক্রম করিতে পারে ন। আমর। এখন শব করি নাই 

ঝলিয়। এই সকল ভুলোকের পুভ্ত্রগণঃ অর্থাৎ মকত্গণ এখনও দেখা দেন 
নাই, মহাবল পরীঁক্রান্ত এই সকল অদিতি সস্ত/নগণ এখনও রদ্ধিযুদ্ত হয়েন 

নাই। 

৩। এই সকল মকণ্ আপন! হইতেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপয়্ক বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন | সুর্য্য যেমন মেঘ হইতে বাহির হয়েন, তদ্রপ ইহার! 

বাহির হয়েন। ইহার! বীরপুকষের ল্যাঁয় বলবান্। ই'ছাঁর] স্তব কামন। 
করেন, বিপচ্ষদিগকে দুর করে এ্তাঁদৃশ মন্ষ্যের দীপ্তিসম্পন্ন | 

৪ । হে মরুৎগণ | যখন তোমর! পরস্পর প্রতিঘাঁত কর, এবং বাঁ্টিপাতি 
হইতে থাঁকে, তখন পৃথিবী তাহাঁতে কাতর হয়েন না, দুবলও হয়েন না । 
এই নানাবিধ যজ্জীর সামগ্রী তোমাদিগের নিমিত উত্তমকপে দেওয়। 
হইয়াছে, তোমর অন্নসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ন্যায় একত্র হইয়া! এস। 

৫। -রজ্জুদ্বারা রথেযৌজিত ঘে।টকের ন্যায় তোমর! ক্রতগাঁমী; 
প্রভাঁতকালের আঁলে৷কে যেন ৫তাঁমর! আলো কযুক্ত হুইয়াছ; শ্যেনপক্ষীর 

ন্যায় তোঁমরা| বিপক্ষ দুর কর এবং নিজের কীর্তি নিজে উপার্জন কর, 
প্রবাসে .গমনকারী' ব্যক্তিদিগের ন্যায় তোমর! চতুষ্দিকে ০০০০ বারি 
সেচন করিয়! থাকে। | 

৬। হ্বেষকত্গণ ! তোমরা অতি দুর দেশ হইতে চুর পরিমাণ গুপ্ত" 

ধম .বহন করিয়া আনিয়া! থাক । চন্মৎকার.সম্পত্ধি লাভ করিয়া ভোমর! 
ঘ্বেবকারীদিগকে গোঁপনে-গোঁপনে দূর,ক্রিয়| দিয় ধাক | * ”. 



৮জইক, ৩ অধ্যায় |] খগ্বেদ সংকিতা। [১ মণ্ডল, ৭৮ হুক 

৭। যে মনুষ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়! যচ্জ সমাপন হইলে মকতগণকে 

দন করেন, তাঁহার অন্ন ও সম্পত্তি ও পুন্রাদি লাভ হয়, তিনি দেবত1- 

দিগের সঙ্গে একত্রে লোম পাঁন করেন। 

৮1 সেই মৰকতগণ যজ্ঞভাঁগে অধিকারী, যজ্ঞের সময় রক্ষ। করেন, 

অদির্তি আঁকাণের জলদ্বার! সুখ বিতরণ করেন। তাহারা ত্বরিত রথে 

আসিয়। আমাদিগের বুদ্ধিকে রক্ষা ককন, তাহ।র1 ঘডে যাইয়! প্রচুর যজ্ঞ 

সামঞ্রী অভিলাষ ককন। 

৭৮ তৃপ্ত ( 

খাষি ও দেবতা পুর্বৰু । 

১। মকৎগণ ভ্তোতাদিগের মত উত্তরণ উত্বম স্তবের ধ্যান করিতে 
পারেন, যাহারা! যজ্ৰৰারা দেবতাদ্রিগকে পরিতৃপ্ত করে, সেই যজমান* 

দিগের ন্যায় উত্তম কার্ধ্য করেন, বাঁজাদিগের লায় তাহাঁর| শুক ও চিত্র- 

বিচিত্র মুর্তি ধারণ করেন, গৃহ ম্বামীদিগের ম্যায় তাহারা নিষ্পাপ । 

২। অগ্নির ন্যাঁর় ভীহাঁদিগের দীপ্তি; তাহাদিগের বক্ষ স্থলে যেন 

স্বর্ণালঙ্কার শোভ1 পাঁইতেছে; তাহারা বাঁ়ুর ন্যায় নিজে সঙ্জিত হইয়! তৎ- 
ক্ষণ1ৎ গমন করেন; তাহার অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় প্রধান হয়েন এবং 

উত্বম নেতার কার্য করেন, তাহার! সোমরসের ন্যায় সুন্দর সুখ বিধ।ল 
করেন এবং যজ্ছে গমন করেন । 

৩। তাহারা বাছুর ন্যায় যাইতে যাইতে কম্পিত করিয়া যান, অমনি 

জিহ্বার ন্যার় চাঁকচিক্যময় হয়েন। কবচধারী যোদ্বাদিগের শ্যাঁয় বীরত্ব 

করেন; পিভৃলোক দিগের সবের ন্যায় সুফল দাঁন করেন । 

৪। তাহার! রথচক্রের অরসমূহের ন্যয় এক নাভি, অর্থাৎ এক আশ্রয় 

ধরিয়। আছেন, বিজয়ী বীরের ন্যার দীন্তীশালী, দান করিতে উদ্যত মনুষ্য 
দিগের ন্যায় জলবিন্দু সেক করেন; জুতিবাঁক্য উচ্চারণকারীদিগের ম্যায় 
সুন্দর শব্দ করেন । 

€ 1] তাহার। ঘোটকদিগের ন্যায় সর্দদশ্রে্ঠ ভ্রুতগামী। রথারঢ ধম- 
স্বামিদিগের ন্যায় উত্তম দান করেন। তাহার1 নদীর ন্যাপ নিম্ন দিকে জল 
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৮৩ 

লইয়| যাঁন, অঙ্গিরাদিগের ন্যায় যেন সাঁম গাঁন করেন) ভীহাদিগের মুত 
নাঁনাবিধ। 

৩। জল প্রেরণকাঁরী মেঘের ন্যায় তাহার! নদী নির্ঘ্ণাণ করেন। বিদীর্ঘ* 
কারী অস্ত্রশস্ত্ের ন্যায় সকলি তাঁহার! ধপ্জন করেন | বৎসল মাতার শিশু 
দিগের ন্যায় উহার! ভ্রৌড়া করেম। বহুালোঁকসমূহের ন্যায় তীহাঁর! দীপ্তি- 
সহকাঁরে গমন করেন।, 

৭। প্রভাতের কিরণের ন্যায় তাহার! যজ্ঞ আশ্রয় করেন, বিধাহার্থ 

বরের নায় তাহার! অলঙ্কাঁর ধারণপুনর্বক শোছাযৃক্ত হয়েন; নদীর ন্যায় 
তাঁহাঁর। ক্রমাগত চলিয়!ছেন, তাহাদগের অস্ত্র শক্ত চাকচক্য প্রকাশ করি 

তেছে, দুর পথের পথিকের ল্যায় তাহার বহুষোঁজন পথ অতিক্রম করেন। 

৮1 হে মকণদেবতাথণ ! আমরজুবের দ্বারা! তোঁমাদ্বিগকে সৎবর্ধনা 
করিতেছি, আমাদিগকে উৎকৃষ্ট ভাঁগ দাঁও, উৎকৃষ্ট রত্ব দাও) স্তবের 
অনুরোধে বন্ধুত্ব কর । চিরকালই তোমর! রত্ু বিতরণ করির! ধাঁক। 

৭৯ জু | 

অমি দেবতা । সগ্ি খষে। 

১) এই অগ্নি অমর, মরণ ধর্্ীক্রাস্ত মহুষ্যদিগের মধ্যে ইহার মহত্ব 
দেখিতেছি। ইহার হনু ছুটী নানাযুর্তি ও পরিপুর্ণীকৃতি, ইহারা পরিপূর্ণ 
হইতেছে এনং চর্বণ ন| করিয়! বিস্তর বস্তু আহার করিতেছে । 

২1 ইস্হাঁর মস্তক নিভৃতঙ্ছাঁনে আঁছে, ছুই চক্ষুও ভিন্ন ভিন্ন স্থণনে, ইনি 

চর্ধবণ ন| করিিঘ্া কেবল জিহবাদ্বার| কাষ্ঠসমূহ ভোজন করিতেছেন, মনুষ্য- 
দিগের মধা অনেকগুলি লেক হস্ত উন্নত করিয়! নমোবাঁক্য বলিতে বলিতে 
ইহার নিকট আঁসিয়! ইহার আহার যোগাঁইতেছে। 

৩। এই অগ্নিরূপী বালক আপনার মাত পৃথিবীর উপ্র অগ্রসর হইয়| 
প্রকাগুপ্রকাঁণ্ড লতাগুলি গ্রাস করিতে যান, তাঁহাঁনিগ্বের অ্রীকাঁশ মূল পর্যন্ত 
ভক্ষণ করে। পৃথিবীর উপর যে, যেগগলস্পর্শী বৃক্ষ আঁছে, তাহাকে ইনি 
পক অঙ্গের জ্যাঁয় গ্রহণ করিলেন, তাহার জিহবাম্পর্শে বক্ষ প্রত্বপিত হইল। 
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৪। ছে দ্যাঁবাঁপৃথিবী1 আমি ভোমাদিগেকে এই কথ! সভ্য কহিভেছি, 
এই বালক জাতমাত্র আপনার ছুই মাঁতাঁকে গ্রাস করে, (অথাৎ আব্ূণি- 

দ্র হইতে অন্বিয়া তাহাদিগকে দ্ধ করে) । আমি মনুষ্য, অগ্নি দেবতা, 
ই্হাঁর বিষয়ে আঁমি অনভিজ্ঞ, ভিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, কি জ্ঞানহীন, 

তাহা আমি জানি ন1 ?। 

৫। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে শীঘ্র শীত্র অন্রদাঁন করে, গব্যঘ্ৃত ও 
অন্যন্য ঘ্বত হোঁম করে, ইহার পুরি বিধান করে, অস্থি সহত্র চক্ষে 

তাহার উপর দৃষ্টি রাখেন। হে অগ্নি ! তুমি তাঁহার প্রতি সর্ব প্রকারে 
অনুকুল থাক । 

৬1 হে অগ্নি! তূমিকি দেবতাদিগের মধ্যে কোন অপরাধ পাইয়" 
ক্রোধ ধাঁরণ করিম ছ? আমি জানি ন1, এই জন্য তোমাকে একথ! জিজ্ঞাস 

করিতেছি? যেমন খড়গদ্ধার| কোন গাঁভীকে খণ্ড খণ্ড করিয় ছোদন করে, 
ভন্রপ তুমি ত্রীড়া! কর, আর না কর, কিন্ত তুমি উজ্জ্ব লহইয়াঁ ভৌঁমাঁর 
আহাবীয়দ্রব্য ভোঁজন কালে পর্ব পর উহ কর্তন কর(১)। 

৭) এই অগ্নি বনে জঙ্গিয়! এত জ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছেন, যেন সরল 

রজ্জুদ্বাঁর1বন্ধনপুর্ব্বক জ্রুতগীমী কতকগুলি ঘটক রথে যোজন? করিয়!ছেন, 
এই বন্ধু কা্ঠস্বরূপ ধন পাইক্ন! বহৎ হইয়! উঠিয়াঁছেন এফং সকলি চূর্ণ করি- 
তেছেন, ইনি বক্ষ গ্রাস করতঃ বদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! বিপুলমূত্তি হইয়াছেন। 

৮০ তুত | 

অগ্নি দেবতা । বৈশ্বীনর অগ্নি ধবি। 

১। অমনি এপ খোটফ দাঁন করেন? যাহাঁতে আরো হণপর্র্বক শক্রর অন্্ 
ুষ্ঠনপুর্বক আমরা গৃহ পরিপূর্ণ করি। অগ্ি যে পুজ্জ প্রদান করেন, সে কর্মম- 
তৎপর হইয়| বশন্ী হয় । অগ্নি ভ্যুলোঁক ও তূলোককে শোঁভ|ময় করিয়া 
বিচরণ করেন ৷ অমি নারীকে বহুবীরশ্রসবিনী করেন । 

(১) মৃলে এই রূপ আছে “ জব্রবে. অদন, বিপ্র্বশঃ চর্কত গাং ইৰ টা 
খাদ্যের জন্য গাভী পর্কে পর্বে কাটা হইত,তাঁই। এই ধক হইতে অনুমিউ ই 

৯১৫৪৪ 
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২। অগ্নিকার্যের উপযোগী সমিতকাষ্ঠ কল্যাণকর হউক। অম্মি 
প্রকাণ্ড দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন। অমিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে 
যাইবার সাহস এ্রদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিলাষ সকল দয়! করিয়! 
পুর্ণ করেন। 

৩। অন্নি জরতকর্ণ নামক ব্যক্কিকে রক করিয়াছিলেন । অগ্নিই জৰথ, 

নাঁমক শক্রকে জলের মধ্য হইতে নির্গত করিয়া দগ্ধ করিয়াছেন । যখন 
প্রতপ্ত কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হয়েন, তখন অগ্নিই তাঁহাকে উদ্ধার 
করেন। অম্নিনুষেধ খধিকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন । 

৪। অগ্নি পুক্রস্বরূপ মহামূল্য পদার্থ দান করেন, অগম্মি খষিকে 
সহজ দান করেন, অগ্নি হোমের দ্রব্য লইয়। স্বর্গে দেবতাপিগের মধ্যে 

ছড়াইয়া দেন, অগ্ির বলহৎ রন অনেক স্থান আছে । 

৫। খধিগণ স্তবের গার! অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পথিকগণ 

অগ্নিকে আহরান করেন, আকাশে উড্ভীয়মান পক্ষীর! অগ্নিকে আহ্বান 
করে, অগ্নি এক সহত্র গাভী বেন করিয়] থাঁকেন। 

১। মন্ুষ্যজাঁতীয় এরজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহষের সন্তান মন্ুষ্য- 
গণগু তাহাই করেন । গন্ধর্বদিগের নিকট অগ্নি যজ্তকালে স্ব প্রাপ্ত 
হয়েন। আগ্মির গতি যেন ঘতের মধ্ো নিমগ্ন রহিয়াছে । 

৭। খভুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক ভ্তব রচন1 করিয়াছেন । হে অগ্নি! 
তোমার এই স্বরচিত বছত্ভ্তব পাঠ করিলাম। হে যুব| অগ্মি ! এই অর: 
কারীকে রক্ষ/ কর। বিস্তর সম্প্রতি আনিয়া দাও । 
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৮ অষ্টক,'ও অধ্যায় ।] খধেদ সংহত |. [১০ মণ্ডল, ৮১ ভু | 

৮১. সুক্তু। 

বিশ্বকর্্। দেবত) | ৰিশ্বকর্শ খাবি) । 
নি 

১) আঁমাদিশের পিতা সেই যে খবি, ধিনি বিশ্বতুবৃনে হোম করিতে 
বনিয়াছিলেন, তিনি অভিলাধনহকাঁরে ধন্দের কাঁমন1] করিয়। প্রথমাগত 

ব্ক্তিদিগকে আগ্ছাদনপুর্বক পশ্চাদাগতদ্রিগের মধ্যে অনুপ্রবেশ 
করিলেশ। 

২। স্যন্টিকাঁলে তীঁহার অধিষ্ঠান, অর্থাৎ আশ্রয়স্থলে কি ছিল? কোঁন্ 

স্থান হইতে কিরূপে তিনি ক্যারি কার্ধা আঁরন্ত করিলেন ? সেই বিশ্বকর্মা, 
বিশ্বদর্শনকাঁরী দেৰ কোন্ স্থানে থাকিয়1 পৃথিবী নির্মাণপুর্ব্বক প্রকাণ্ড 

আঁকাঁশকে উপরে বিস্তারিত করিয়] দিলেন ?। 

৩। সেই এক প্রভূ, তাহার সকল দিকে চক্ষু, সকস দিকে মুখ, 
সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ(২), ইনি ছুই হস্তে এবং বিবিধ 
পক্ষ সঞ্চালনপুর্ববক নিব্বাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ ছ্যুলোক ও ভূলোঁক 
রচনা হয় । 

&। সেকোন্ বন? কোঁনৃরক্ষের কাঠ? যাহা হইতে হ্ালেকি ও 
ভুলোক গঠন করা হইয়াছে? হে বিদ্বান্গণ! তোমরা একবার আপন 

(১) আমরণ পূর্বেই বলিয়াছি দশম মণ্ডলের অনেক সৃক্ত খণ্েদের অন্যান) 
অংশের পর রচিত হইয়শছে। খুথেদের অন্যান্য অংশে আমরা স্থামে স্াবানে এক পর- 

মেশ্বযের অন্ুভৰ দেখিতে পাঁইহাছি। দশম মণ্ডলের অনেক তৃক্ষে অমর। সেই নু- 
ভবের পুর্ণ বিকাঁশ দেখিতে পাঁই। খাঁণণ প্রক্কাতির ভিন্ন ভিন্ন করর্ধ্য ও ক্ষমতাও 
সেণন্দর্য্যকেই ভিন ভিন্ন দেব বিৰেচন। করিয়। স্ততি করিয়াছেন, একণে ভীহাঁর নেই 
কা্্যলমুছের একদাত্র নিয়ত) পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ৮১ 
ও ৮২, সৃক্তে পেই বিশ্বের নিয়ভাঁকে বিশ্বকর্শা। নাম দিয়! অভিহ্থিত কর! চইয়খছে 
লাঁয়ণ বলেন ৮১ ভুত্তের প্রথম ধক প্রলয়ের পর নুতন স্থির উল্লেখ আছে, কিন্ত 
আমর! পুর্বেই বলিয়ছি, প্রলয়, প্রভৃতি পৌরাণিক গণ্প খথেদের অপরিচিত। 
প্রক্কৃতির কার্ধের স্তাতি হুইতে প্রকুতির ঈশ্বরের অনুভব এই খখেদের ধর্ম । 

(২) এগুলি উপমামাত্র। ইহাঘাঁর ন্প্টিকর্ত|র অপগিমিত দর্শনশি কার্ধ- 
শতি, গতি প্রভৃতিমাত্র প্রকটিত হইতেছে 1 
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৮ অষ্টক,৩ অধ্যায়। ] খথেদ সংহিত]। [১০ মণ্ডল, ৮২ ছু | 

আঁপন মনে জিজ্ঞাস] করিয়। দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর ফড়াইয় 

ব্রশ্বাণ্ড ধারণ করেন(৩) £। 

৫1 হেবিশ্বকর্া! হে যজ্ভাগগ্রাহী ! তোঁমাঁর যে সকল উত্তম ও 
মধ্যম ও লিমবর্তি ধাম আছে, যজ্জের সময় সেগুলি আমাদিগকে বলিয়! 
দাও । তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়া! নিত শরীর পুঁটি কর। 

৩। হেবিশ্বকর্ম]! কি পৃথিবীতে, কি ন্র্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ 
করিয়! নিজ শরীর প্রষ্টি কর । চতুষ্দিকের তাঁব« লোক নির্ষোহ। ইজ 
আমাঁদিগের প্রেরণকর্তা হউন, অর্থাৎ বুদ্ধিম্কত্তি করি দিন 

৭। অদা এই যজ্ঞে সেই বিশ্বকর্মাকে রক্ষার জন্য ডাঁকিতেছি, তিনি 
বাঁচল্পতি, অর্থাৎ বাঁক্যের অধিপতি, মন তীহাঁতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল 

কল্যাণের উত্পতিস্থানি, তাহার কার্যমাত্রই চমতকার, তিনি আমাদিগের 

তাৰ যজ্ঞ স্বীকারপুর্ববক আমাদিগকে রক্ষ। ককন। 

৮২ সুক্ত। 

খাষি ও দেবত) পূর্ব । 

১। সেই ম্ধীর পিতি! উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আঁলোচন! 
করিয়া! জলারুতি পরষ্গর সম্মিলিত এই দ্যাবাপৃথিৰী স্্টি করিলেন(১)। 
যখন ইহার চতুঃসীম! ক্রমশ দুর হইয়া উঠিল, তখন ছুযুলাক ও ভুলোঁক 
পৃথক্ হইয়া গেল। 

২। বিশ্বকর্মণ যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বহুত, তিনি দির্দাঁপ 
করেন, খাঁরণ করেন, সর্কশ্রেষ্ঠ,। এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্তষ্কষির 

(৩) অর্থব কোনও নিশ্ধীণের উপকরণ, ব1 অব্লম্বনই ছিলন] | শুন্য হইতে 
স্্টিকর্ত। খিশ্বডৃবন স্থষ্টি করিয়খছেন। 

(১) বিশ্ৃভূবন প্রথমে জলাক্কৃতি ছিল; এ কথা অন্যান্য ধর্শান্ত্রে বেকপ 
দেখ) যায়, বেদেও লেইরপ দেখা যাযু। খথেছের রচমাকালে নীল আকাশকে 
জলীয় বলিয়া অনৃীন্দ করা হইত, ভাহা ছইতেই বাধ হয়, 4এই কথা! উতৎপন্গ 
ছইয়শছে । 
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৮ অইক, ৩ অধ্যায় 1] ধের সংহিত। [ ১০ মণ্ডল, ৮২ হক । 

পরবতী যে স্থান, তথাঁয় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্গণ এট রূপ. কহেন, 

সেই বিদ্বানূদিগের অভিন্গাঁধ সকল অন্নদ্বার পরিপূর্ণ হয় । 

৩। যিনি আঁষাদিগের জম্মদীত পিতা, যিনি বিধাঁত1, যিনি বিশ্ব- 

ভূবনের সকল ধাম অবগত আছেন, ধিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম 

ধারণ করেন (২), অন্য তাবু ভূবনের লৌকে তাহার বিষয়ে জিজাসাযুক্ত 

হয়। 

৪। স্ছাবরজঙ্গমন্মরূপ এই ধিশ্বভূবন গঠন হইলে পর, যে সকল খষি 
এই সমস্ত প্রাণি সুফি করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন খধিগ্ণ এভুত স্তব 

করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয় করিয়! যজ্ঞাঁনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 

৫) যাঁহ1 দ্যুলোকের অপর পাঁরে, যাঁহাঁ এই পৃথিবী অতিক্রম করিয়] 
বিদ্যমীন আছেন, বাঁহাঁ অনুর দ্েবগণকে(৩) অতিক্রম করিয়। আছে, জলগণ 

এমন কোন্ গর্ভ ধাঁরণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাঁবৎ দেবতা অন্তর্ভূত 
থাঁকিয়। পরস্পরকে এক চ্থানে মিলিত দেখিতেছেন ?1 

৩) সেই অর্জাত পুকষের নাভিদেশে যে স্যন্টি সংস্থ্াাপিত হইয়াছিল, 
তাঁহাতে সমস্ত ব্রন্মাণ্ড অবস্থিত আছে, ইহাই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ 
ধারণ করিয়াছিল, ইহাঁর মধ্যেই দেবতার! পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। 

৭) যিনি ইহা! হৃষ্কি করিয়াছেন, তীহাকে তোমর! বুঝিতে পাঁর. না, 
তৌমষ্টদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। কুজঝটি- 
কাতে আচ্ছন্ন হয়| লোকে নান! প্রকার জ্পন! করে (8), তাহারা আঁপন 
প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্ব ভুতি উচ্চারণ করছঃ বিচরণ 
করে। 

(২) ভিম ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরের ভি ভিন্ন নাঁম মাত, তাঁহ। এই 
খকের খুবি অদ্বভব করিয়শছেন। 

(৩) সজ্ছ “ দেবেতিঃ আন্তুরৈ+” আছে। জায়ণ দেবগণ ও অব্রগ্ণণ এইরূপ অর্থ কঘিয়াছেন। ্ 
(৫) সৃষ্টির ও. নৃিকর্তার, কথ! আলোদন! করিয়া ধগেদের ধাধি চ বৃত্বর, পূর্বে যাহ বূলিক] গিয়াছে, অদা সভ্য জগতের ১৩: সপ লেই কথাই বঙ্সিতেচছেন, মন্থুয্যের! ভীহ1কে বুঝিতে প কটিফাতত হইয়। নোকে বাৰ। প্রকার জন্পন৷ ক্তে। নসর হি নস 
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৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায় |] খর্ব সংহিতী1। 1৯০ ধণ্তল, ৮৩ ছাক। 

৮৩ স্ুক্ত॥ 

মন্যু দেখত) মন্ধ্ু বি! 

১। হে মনু, অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠাভা দেবত1)! হে বজতুল্য ! হে 
বাণসদ্বৃশ ! যে ব্যক্তি, তোমার পরিচর্য্য! করে, ৫স সর্বদা সর্ব প্রকার তেঃজ 
ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহার পাইয়া! আমর! যেন দাসজাতি ও আখর্্য- 
জাঁতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারক হই(৯), কারণ, তুমি বলের কর্তা, 
নিজে বলরূপ ও ঘলবান। 

২। মহ্থ্যই নিজে ইন্দ্র মহ্থ্যাই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি 
জাঁতবেদ! বহি। মন্যাজাঁতীয় তাবৎ প্রজা! মন্যুকে স্তব করে। হে মন্থ্য ! 
তপস, অর্থাৎ আমার পিতাঁর সহিত মিলিত হুহয়! আমাদিগকে রক্ষা! কর। 

৩। হেমন্যু! অতি বিপুল মূর্তি ধারণপুর্বক এস, তপস, অর্থাৎ 
আমার পিতাঁকে সহায় করিয়! শক্রদিপ্ধকে ধংস কর। তুমি শত্রু সংহার- 
বারী, ত্র নিধমকাঁরী এবং দম্যুজাতির প্রাথবধকারী(২)। আমান্িগের জন্য 
সব্বপ্রকাঁর সম্পত্বি আনিয়! দাঁও। 

৪। হে মন্তযু! তোমার তেঃজ সকল কে পরাঁভব কলে? তুমি ্বয়স্ত্, 
তুমি দিত্তিশীল, শত্রু জয়কারী, চতুর্দিক দর্শনকারী, শক্রর আক্রমণ ল্য 
করিতে লমূর্থ এবং বলবান্ব। আমাঁদিগের €সনাঁবর্গকে তেজৌঁযুক্ত কর। 

৫। হে উত্কৃ জ্ঞানসম্পন্ন! যজ্ঞ ভাগের আয়োজন করিতে ন! 
পাঁরিয়া, আমি তোমাকে পুজা দিতে বিমুখ হইয়াঁছি, যদিচ তুমি মহথানৃ, 
তথাপি আমি পুঁজ! দি নাই। হেমহ্য ! এই রূপে তোমার যজ্ঞ সম্পাঁদনে 
শৈথিল্য করিয়া এখন লক! পাইতেছি। তু্ি নিজ গুনে আপন ইচ্ছায় 
আঁমাঁকে বল দিতে এস। 

৩। হেমন্থ্য! এই আমি তৌঁমাঁর নিকটে আ'সিয়াঁছি, তুমি অনুকুল 
হইয়। আঁমার নিকট আসিয়া! অবতীর্ণ হও। তুমি আক্রমণ জহ্য করিতে 

(১) দাঁপজাঁতি ও আধ্তজাতির ভল্লেধ | 

(২) দল্যুজাতির কথ।! 

৯৫৪৯ 



৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৮৪ ছৃত্ত। 

রর টিনা চিরারান চিরিাযানী আমার নিকটে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হও, আঁমীকে আত্ীয় আন কর, তাহ! হইলে আমি দশ্যুদিগকে 

বধ করিতে পাঁরি(৩)। 

৭) নিকটে এস, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তাঁহী হইলে 
বত্রদিগকে নিধন করিতে পাঁরি(২), তোম।র নিমিত্ত মধুর উৎকৃষ্ট অংশ 

হোঁম করিতেছি, উহ্বাদঘার। প্র।ণ ধারণ সম্পন্থ হইবেক। এস, তোমাতে 

আমাতে সব্বাগ্রে গোপনে মধু পাঁন কর! যাঁউক। 

৮৪ হুত্ত। 

ধষি দেবত] ও পুর্ব্বৰ 

১। হছে মন্যু! মকগত্ণ তোমার সহিত এক রথে আরোহণপূর্ধক 
আন্কা।দিত ওদুদ্ধর্ধ হইয়। তীক্ষবাঁণ লইয়া যুদ্ধেরঅস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিতে 

করিতে অগ্নি মূর্তিতে নেতার কাঁধ্য করিতে করিতে যুদ্ধ যাত্রী ককন। 

২। হেমন্ ! তুমি অগ্ধির ন্যাঁর উজ্ত্বল হইয়া শত্রু পরাঁভব কর, তুমি 
সহ্য করিতে সমর্থ, তোমাকে আহ্বান কর1 হইয়াছে; তুমি আমাদিগের 
সৈন্যধ্যক্ষ হও। শনত্রদিগকে নিধন করিয়া তাঁহাদিগের অন ভাগ করিয়। 

দাও । তেঃজ স্ড়ি করিয়! বিপক্ষদিগকে তাঁড়াইয়। দেও। 

৩। হে মন! আঁমাদিগের হিংসককে পরাজয় কর) ভাঁডিতে ভাঁডিতে, 

মরিতে মারিতে, নিধন করিতে করিতে, শত্রদিগের সম্মুখীন হও । তোঁমাঁর 

দুর্ধর্ষ বস কে রোধ করিবে? তুমি একাই সকলকে বশীভুত কর, কিন্তু নিজে 
নিজেরি বশ । | 

৪ ছে মঙ্গ্য! তুমি এফ; অনেকে ভোমাকে স্তবকরে । প্রত্যেক মহ্ষ্যকে 

যুদ্ধের জন্য তীক্ষতেজ! কর; তোঁমাঁকে সহায় পাইলে আঁমাঁদিগের উজ্জ্বলত! 

(৩) পুনরায় দ্থ্যজাতির উল্লেখ । 
(৪) ক্রোধই শত্রু বিজল্লের একটি প্রধান লাঁধন) শত্রদিশের সহিত যুদ্ধ উপ- 

লক্ষে, সেই ক্রৌধ্কে দেবরূপ, এই ছুতক্ে ও পরের স্চৃক্তে স্তৃতি কর। ছইতেডে 



৮ আষ্টক, ৩ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৮৫ গক্ত | 

কখন নষ্ট হয় না, আমরা! জয় লাভের জন্য প্রবল সিৎহমাদ করিতে 
থাঁকি। 

৫। তুমি ইন্দ্র ন্যাঁয় বিজরী, তোঁমাঁর কোন অপভাঁষা, বা নিন্দা! নাই, 
এই স্থানে তুমি আঁমািগের রঙ্গাকর্তী হও । ছে সহনশীল! োঁম1র প্রিয় 
নাঁম আমর উচ্চাঁরণ করিতেছি, যে উৎপত্তিস্থান হইডে তুমি জন্মিয়াছ, 
তাহা আমরা জানি । 

৩) হে বজ্বতুল্য! হেবাণতুল্য ! শত্রপরভব কর! তেমার সহজ, 

অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ । হেশক্রপরাভবকারী ! তুমি উৎকৃষ্ট তেঃজ ধারণ কর, 
হে মূন্যু! তোমাকে বিস্তর লোকে ভাঁকে। আমর1 তোঁম্কে যজ্ঞ দিতেছি? 

অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আঁমাঁদিগের প্রতি স্েঘবান 

হুইও। 

৭1 বকণ এবং মন্থ্য তীহাঁদিগের ছুই জনের ধন একত্র মিশ্রিত করিয়! 
আমাদিগকে দাঁন ককন, শক্রগণ মনের মধ্যে ভয় প্রাপ্ত ও পরাজিত হউক 

এবৎ বিলীন হইয়। যাঁউক 1 

৫ লুজ) 
সৌঁম, প্রভাতি দেবত)। হৃুর্য্য1 খধি ! 
০০০০ 

১। সত্যই পৃথিবীকে উত্তস্তিত করিয়া রাঁথিয়াছেন, সুর্য স্বর্গকে উত্ত- 
স্তিত করিয়। রাঁখিয়াছেন, খতপ্রভাঁবে আদিভ্যগণ আকাশে অবস্থিত 

আছেন, উহাঁরই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রর করিয়! আছেন । 

২। সোঁমের প্রভাবে অখদিত্যগণ বলঝানু হয়েন, সোমের প্রভাবে 

পৃথিবী প্রকাণ্ড হইয়াছে, অপিচ, এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে পোঁমকে 
রাঁখিয়। দেওয় হহয়াছে(১)। 

(৯ এখানে লোম আর্থ চন্দ্র করিলে স্থন্দর অর্থ হয়। ইনুর পরের ধাকেও 
প্রকৃত জোঁম” অর্থে চক্র বলিয়। বিবেচন। করও যাইতে পারে | নবম মগ্ডলে ও খথে- 
দের অন্যন্য স্থানে, পৌম অর্থে লোমরস, এই দশম মগডুলের কোনও চ্ছলে চন্দ্র অর্থে 
খবিশীণ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি নণ, ভাহ1! বিচার করিতে অমি অক্ষম | 
পণ্ডিতৰর 78০৮) এই ৮৫হুক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন । 277%82, ০,147. 
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৩। যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোঁমকে নিষ্পীড়ন করে, তখন লোঁকে ভাঁবে, 
তাঁচার সোম পান করা! হইল। কিন্তু স্তাতাগণ যাহ! প্রকৃত সোম বলিয়] 
জানেন, তাঁহ! কেহই পাঁন করিতে পাঁয় নাঁ। 

8৪1 হে মোম! ভ্তোতাগণ(২) গোপন করিবার ব্যবস্থ! করিয়! 

তোঁমণীকে গোপন করিয়। রাখেন ৷ তুমি পাঁষাঁণের শব্দ শুনিতে থাঁক, 

পৃথিবীর কেহই তোমাকে পাঁন করিতে পায় ন!। 

৫। হে দেবসোঁম ! তোমাকে যে পান করণ হয়, তাহাতে তোমার 

ক্ষয় ন1 হুইয়! আবার ব্দ্ধিই হইয় থাঁকে। বায়ু সোঁমকে রক্ষা! করেন, যে 

রূপ সংবৎসরকে মাঁসগুলি রক্ষা! করেঃ উভয়ের আকৃতি, অর্থাৎ স্মরূপ এক। 

৬1 সূর্য্যার, অর্থ সূর্য্য দুহিতাঁর বিবাহকালে রৈভী (নানী খকৃগুলি) 

& স্যার সহচরী হইয়াছিল, নর।শংসী (নাঁমক্ খকৃগুলি) উহ!র দাসী হইল। 
সূর্য্যার অতি নুন্দর বস্ত্র গাঁথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিদ্কত হইয়! 
আসিয়াছিল। 

৭। যখন সূর্য্য পতিগৃহে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য স্বরূপ উপ- 

বর্থন, (অর্থাৎ উপডৌকন) অঙ্গে চলিল, চক্ষুই তাহাঁর অভগ্ীন, (অর্থাঁৎ 

তৈল, হুরিদ্রো, ইত্যাদি দ্বার! শরীরের বিমলীকরণ ক্রিয়া)। হ্যুলোঁক ও 
ভুলোক তাহার কোশস্বরূপ হইয়াছিল। 

৮ | স্তবসমূহ তাহার রথের প্রতিধি, অর্থাৎ চক্রাশুয় ছিল; কুরীর 
নামক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভাগ হইল । অশ্বিদ্বয় সুরধ্যার বর হইলেন, অগ্নি 
অগ্রগামি দৃতন্বরূপ হইলেন । 

৯। সূর্য্য! মনে মনে পতি প্রার্থন। করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য্য যখন 

সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাহার বিবাহাধর্ণ ছিলেন, কিন্তু 

অশ্শিদ্বয়ই ভাহারবরস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন(৩)। 

(২) স্থলে “ৰার্ৃত " শব আছে। “রুহ” ধাতু হইতে উৎপন্ন সুতরাং অর্থ 
বোধ হয় “ ব্রহ্ম” অর্থাৎ ভ্ঞোত্র উচ্চারণকারী | “140£00 ০০০১. 0১০০, 7%9. 

96৫১, ছ. 118. | 
(৩ হাতে ১। ১১৬ 1১৭ খাকের টিক! দেখ, তথায় সোম অর্থে 

লোমরন কারিয়া আমি টীকা! লিশিয়াছিলাম। হুর্ধকন্যার বিবাহাথী যে সোম, তিনি 
সেমলতখ, নী চন্দ্র ভাহ। বিচর কর1 কঠিন | হুক রচয়িত ক্রি অর্থে এ শব ব্যবহণর 
করিকাছেলেন ?। 

১৫৫২ 



৮ আক, ৩ অধ্যায় ।] খণেদ সংহিতা । [১০ মণল, ৮৫ ভৃত | 

৯৯। মনই তাঁহার শকট হইল, আঁকাঁশই ভর্ধাচ্ছাঁদন হইল। ছুই 
শুক্র, (অর্থাৎ দুটা শুকতাঁরা) তাহার শকট বাহী হইল; এই রূপে সু্ধ্য। পতির 
গৃহে গমন.করিলেন। 

১১। খক্ ও লামদ্বার বর্ণিত ছুই বৃষ উহার শকট, এই স্থান হইতে 
বহিয়! লইয়! গেল। হে সূর্য্য! দুই কর্ণ তোমণর রুথচক্র হইল, আর সেই 
রথের পথ আকাশে, এ পথে অর্ধদ! গতায়াঁত হইয়। থাকে । 

১২। যাইবার সময় তোঁমার ছুই রথচত্র অতি উল্ভ্্রল হইল, সেই রথে 

বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছ্থিল। সৃর্য্। পতিগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া! মনঃ 

স্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন । 

১৩। পতিগৃহে গননকাঁলে স্র্ধ্য সু্য্াকে যে উপচৌকন দিয়ছিলেন, 
তাঁহ! অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘ1 নক্ষত্রের উদয়কাঁলে সেই উপটৌকনের 
অঙ্গভূত গাঁভীদিগকে তাঁড়াইয়। লইয়। যাঁয়(8), অর্জনী, অর্থাৎ ফাঁল্গুণী 

নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কালে সেই উপটৌকন বহিয়! লইয়1 যায়(৫)। 

১৪ হে অশ্বিদ্বয়! তোঁমর! বখল ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপুর্র্বক 

জিজ্ঞাস করিতে করিতে সুর্য বিবাহদান গ্রহণ করিলে, তখন সকল দেবতা 

তোঁমাদিগের সেই গ্রহণকাঁর্ধ্য অনুমোঁদন করিলেন, পুষাঁ তোমাদিগের পুত্র 

হুইয়! তোঁমদিগকে কন্যার বরম্বরূপ বরণ করিলেন। 

১৫] হে অশ্বিদ্ঘয়! তোঁমর! যখন বর হইয়! স্ুর্ধ্যাকে বরণ করিতে 

নিকটে গমন করিলে, তখন তোঁমাঁদিগের একথানি চক্র কোথায় ছিল, 

তোমর! পথ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কোথায় দীঁড়াইয়! ছিলে ?। 

১৩। ত্তোতাঁগণ জাঁনেন যে, কাঁলে কাঁলে অগ্রসর হইয়া! থাকে, এরূপ 

চুইখানি চক্র প্রসিদ্ধ আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, 

তাহ! বিদ্বানের! জানেন। 

১৭। সূর্য্য ও দেবগ্ণ এবং মিত্র ও বকণ, ই হারা এনিবর্গের শুতচিস্ত| 
করেন, ইহাদ্দিগকে নমস্কার করিলাম | 

(৪) মুলে “অথান্ু হন্যতে গাঁবঃ' আছে। 

(৫) মূলে " অর্জন্যে। পরি উহ্যতে” আছে। 

তি: এ 



৮আষ্টক, ৩ অধ্যায়। ] খথেদ সংহিত]। [ ১০ মণ্ডল, ৮৫ হজ | 

১৮) এই. দুইটী শিশু ক্ষমতাবলে পুর পশ্চিমে বিচরণ করেন, 
ইহার! ক্রীড়! করিতে করিতে যজ্ছে যান, একজন, (অর্থাৎ চন্দ) তৃবনে খতু 
ব্যবস্থা] করিতে করিতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয়, (অর্থাৎ সুর্য) সূর্য্য) 
খতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জম্ম গ্রহণ করেন। 

১৯। সেই সুর্য দ্রিনের গতাঁব1, অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্তী, প্রত্যহ হুতন, 
নুতন হইয়। প্রভাতের অগ্রে আঁসিয়! থাকেন। আলিয়! দেবতাঁদিগকে 

যজ্ঞভাগ দিবার ব্যবস্থা করেন । চন্্র দীর্ধআঁযুঃ বিতরণ করেন। 

২০। হে সূর্য্য! তোমার পতিগহেতে যাইবার রথে সুন্দর পলাশ; 

তক, বন্দর শালমলীরক্ষ আছে, [অর্থাৎ এ কা্ঠেনির্িত] ইহার মুন্নি 
উৎকৃ, নুবর্ণের ন্যায় প্রতা। উহা! উত্তমরূপে পরিবেিত, উহার নুন্দর 

ক্র, উহ! ম্থখের আবাঁন স্থান। তোমার গতিগৃহে অতি প্রচুর উপটৌকন 
লইয়! যাঁও। 

২১। হেবিশ্ববন্থ! এই স্থান হইতে গাত্রোখান কর, যেহেতু এই 
কন্যার বিবাঁছ হইয়! গিয়াছে। লমন্কাঁর ও ভবের দ্বার বিশ্বাবসুকে আৰ 

করি। আর যেকোন কন্যা! পিতৃ গৃহে বিবাঁহ লক্ষণ যুক্তা হই আছে, 
তাহুর নিকটে গমন কর; সেই তোমার ভাগম্বরূপ জন্সিয়ছে, তাহার বিষয় 

অবগত হও(৬)। 
২২। হে বিশ্বাবসু। এই স্থান হইতে গাত্রোথান কর। নমস্বার- 

দ্বারা তোমাকে পুজ! করি ॥। ন্তিন্ববতী, অন্য অবিবাহিত নারীর নিকটে 
যাঁও, তাঁহাকে পত্রী করিয়। স্বামি সংসর্ণিণী করিয়! দাঁও(৭) । 

২৩। যে সবল পথ দিয়! আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্য! 
প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কন্টকবিহীন হয়, 
অর্ধ্যমা এবং ভতগ আমাদিগকে উত্তমনধূপে লইয়| চলুন। হে দেবগণ! পি 
পত্বী যেন পরস্পর উৎকৃ্টরূপে গ্রধিত হয় । 

(৬) বিশ্বাৰস্থু বিবাহের অধিষ্ঠাত| বিবাহ হইয়। গেলে তাঁর অধিষ্ঠাতৃত 
থাকে ন1। 

(৭) কন্য। বিবাহ লক্গণপ্রাঁী হইলে পর, তাহার বিবাহ দেওয়! বিধেয়, এই 
মত ২১ ও ২২ ধকে প্রতীয়মান হইতেছে এই স্থান হইতে হৃতের শেষ পর্য্্ত 
বিবাছের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়! 



৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায়।] খখ্েদ সংহিভা। | ১০ মণ্ডল, ৮৫ ভুক্ত । 

২৪। ছে কন্য1! সুন্দরমূত্তিধারী সুর্ধ্যদের যে বন্ধনের দ্বার] তোমাকে 

বদ্ধ করিয়! ছিলেন, সেই বকণের বন্ধন হইতে তোঁমাঁকে মোচন করিতেছি। 

বাহ! সত্যের আঁধার, যাহ]! সতকর্ম্মের আবাসন্থন স্বরূপ, এই রূপ স্থানে 
তোমাকে নিকপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি । 

২৫। এই নারীকে. এই স্থাঁন হইতে. মোঁচন করিতেছি, অপর স্থান 
হতে নহে(৮)। অপর স্থানের সহিত ইহাকে উত্বমরূপ গ্রথিত করিয়া 
দিলাম। ছে বিবর্ষণকাঁরী ইন্ত! ইনি যেন সৌভাঁগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্র- 
বতী হয়েন। 

২৬। পুষাঁ তোমাকে হস্তে ধারণ করির| এন্খাঁন হইতে লইয়া যাউনন। 
অশ্বিদ্বর তোমাঁকে রথে বহন ককল। গৃহে যাইয়। গ্হের কত্রী হও ॥ তোঁমার 
গৃহের সকলের উপর প্রভু হুইপ গ্রভুত্ব কর। 

২৭। এই স্থানে সন্ত।নসন্ততি জন্মিয়! তোমার আীতিলাঁভ হউক। 

এই গৃহে সাবধান হইয়। গ্ৃহকাঁধ্য সম্পাঁদন কর। এই স্বামির সহিত আপন 

শরীর সম্মিলিত কর” বদ্বাবস্থ! পর্য্যন্ত নিজ গৃহে প্রতুত্ব কর। 

২৮1 নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে; ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, 
কৃত্যার আক্রমণ হইরাছে। এই নখরীর জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার 

স্বামী নাঁন1 বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে । 

২৯। মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর। শ্তৌতাদিগকে ধন দান কর। এই 

কৃত্যাপাদযুক্তা... হইয়াছে, অর্থাৎ চলিয়। গিয়াছে । পততী পতির সহিত এক 

হুইয়। যাঁইতেছে(৯)। 

৩০। যদি পতি বধুর বস্ত্রদ্ধারা আপন অল্গ আচ্ছাদন করিবার 

চে্ট| করেন, তাঁহা হইলে এই কৃত্যা| আক্রমণ করে, উজ্জল শরীরও শ্রীন্রউ 
হইয়] যাঁয়। 

৮) অর্থ বোধহয় পিত্বৃকুল হইতে মোচন, করিয়া! স্বামিকুলে থিত. করিলাম, 
২৬ ও ২৭ খকে বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি উপদেশ | 

(৯) “কৃত্য)” অর্থ অনি বুঝিতে পারি নাই ॥ সীয়গ ইহার অর্থ পাঁপ দেবত| 
করিয়াছেন। 



৮অই্টক,৩ অধ্যাঁয়। ] খণ্েদ সংহিতা । [ ১০ মওল, ৮৫ কুজ:। 

৩১। যাঁহার! বরের নিকট হইতে বধুর নিকট লা আহ্লাঁদজনক উপ- 
ঢৌঁকন সরাইয়! লইতে আসে, তাহার যথা হইতে আঁসিয়ছিল, তথায় 
যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাঁগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়। দিন, অর্থাৎ বিফলপ্রয়াঁস 

করিয়! দিন 

৩২। যাঁর বিপক্ষতঁচরণ করিবার জনা এই পতি পত্বীর নিকটে 
আসে, তাহার। বিনাশ প্রাপ্ত হউক । পতি পত্বী যেন সুবিধার দ্বার] ্ঞনু- 

বিধ| সমস্ত কাঁটাইয়| উঠেন | শক্রগণ দুরে পলায়ন ককক। 

৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণান্বিত, তোমর1 এস, ইহাঁকে দেখ । ইহাকে 
সৌভাগ্য, অর্থাৎ স্বামীর শ্রীতিপাাঁত্র হউক, এইরূপ আশীর্বাদ করিয়। নিজ 
লিজ গৃহে প্রতিগমন কর । 

৩৪। এই বস্ত্র দুষিত, অগ্রাহ্য মালিন্যযুক্ত ও বিষযুত্ত। ইহ ব্যবহাঁ- 
রের যোগ্য নহে । যে,ব্রহ্ম! নাম! খত্বিক্ বিদ্বান সে বধুর বজ্ পাইতে 
পারে(১০)। 

৩৫। দেখ, স্থ্ধ্যার মূর্তি কি প্রকার, ইহার বস্ত্র কোঁথাঁও অর্ধেক ছিন্ন, 
কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও চতুর্দিকে ছিন্ন ॥ যিনি ব্রহ্মা নামক, সি তিনি 
তাঁহ1 শোধন অর্থ(ৎ নবীকৃত করেন। 

৩৩। তুশি সৌভাঁগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি । 
অশমাকে পতি পাইপ! তুমি বদ্ধাবস্থ্ায় উপনীত হও, এই প্রার্থন করি, 
ভগ ও অধ্যম1 ও অতি বদান্য সবি৩খ, এই সকল দেবত1 আমার সহিত 
গৃহকার্ধ্য করিবার জন্য তোমাকে আশার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন (১১) । 

৩৭। হে পুষা ! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে, 
তাহাকে তুমি যাঁরপর নাঁই কল্যাণ সম্পন্ন করিয়া পাঁঠ'ইয়! দাঁও। 
সে কামবশ হইয়া নি উরুদ্বযধ আমদিগের নিকট বিসাঁরিত করে, 
অখমর। কামবশ হুইয়! তাহাতে শেপপ্রহার করিয়া! থাকি । 

৩৮। হে অগ্নি! উপটৌকন সমেত তুর্ধ্যাকে অগ্রে তোঁমাঁর 

(১০) এই খকগুল্গি বিবাছের আচার অন্বন্ধো। এক্ষণে যেমন নপিত বিবাঁছের 
বস্ত্র লাভ করে, তশুকালে বেধ হয় লে বস্ত্র খত্বিকের প্রাপ্য ছিল। 

(১১) এটী স্বামীর উক্তি । 

৯0৬ 



৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায় |] খথেদ সংহিতা । [ ১০ গুল, ৮৫ ভুত । 

নিক লইয়া! যাঁওয়! হয়। তুমি সম্তাঁনসস্তাতি সমেত বনিতাঁকে পতি" 
দিগের নিকট সমর্পণ করিলে । 

৩৯। অগ্নি আবাঁর লাবণ্য ও প্রমায়ঃ দিয়া! বনমিতাঁকে প্রদান 
করিলেন। এই বনিতাঁর পতি দীর্ধায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত 
থঁকিবে(১২)। 

8০| প্রথমে €ভোঁম।কে মোম বিবাহ করে, পরে গন্ধবর্ব বিবাহ 
করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ প্তি। 

৪১। জোঁম সেই নাঁরী গন্ধব্বকে দিলেন, গন্দন্ব অগ্সিকে দিলেন, 
অগ্রিধন পুর সমেত এই নারী আঁমাঁকে দিলেন (১৩) । 

৪২। হেবরবধূ! তোঁদরা এইস্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক 
হইও না, নানা খাঁদ্য ভোঁজন কর, আপন গৃহে থাকিয়| পুত্র পেভ্র- 
দিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়। বিহার কর(১৪)। 

৪৩। প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়। দিন, 
অর্ধ্যম1 আমাদিগকে রদ্ধাঁস্থা পথান্ত মিলন করিয়] রাখুন । হেবধূ! তুশি 

উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ভাঁন কর। আ'মাঁদিগের দাঁসদাঁসী 
এবৎ আমাঁদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধাঁন কর(১৫)। 

8৪ | তোঁমাঁর চক্ষু যেন দোষ শুন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও, 
পশুদিগের মঙ্গলকাঁরিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য, 

যেন উজ্জল হয়। তুমি বীরপুক্র প্রসবিনী এবং দেবতাদ্িগের প্রতি 

ভক্ত হও। ২৭ দান দাঁনী, (ইত্যাদি পুর্বঝকের শেষ অং হশের 

সহিত এক)। 
৪৫। হে ৰৃষটিবর্ধণকারী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী 

ও সৌভাগ্যবৰভী কর। ইহার গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে 
লইয়। একাদশ ব্যক্তি কর । 

(১২) মনুষ্য জীবনের লীম! শত বওস্র। 
(১৩) . কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়] 

পরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইত। 
(১৪) এটী বরবধুর প্রতি উদ্জি। 
(১৫) ৪৩ হইতে ৪৬ খক্ বধূর প্রাতি উক্তি। ৪৭ সৃত্ত বর বধূর উত্ভিি। 

১৫৫৭ 



৮ অইক, ৩ অধ্যায়। ] খণ্বেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৮৫ ভুত । 

৪৬। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভূত্ব কর, শ্বশ্রাকে বশ কর, ননদ ও দেবর- 

গণের উপর সত্াটের ন্যায় হও । | 

৪৭) তাঁবত দেবতাঁগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত্ করিয়! 
দিন। বাঁয় ও ধাঁত1 ওবাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত 
ককন (১৩) । 

(১৬) এই সুক্তের অনেকাংশ পাঠ করিতে করিতে এক্ষণকাক্র স্ত্রীআঁচারের 
ব্যণপীরের সহিত কিছু কিছু সৌনদুশ্য লক্ষিত হয় | এই স্থৃক্তের অনেক স্হান পুর 
কানে বিবাহের সময় মন্ত্রের ন্যায় পাঁঠ কর! হইত,,এপ্রকার অন্ুুদীন করিলে বোধহয় 
বিশেষ ভ্রম হইবেক না | 

১৫৩3৮ 



৮ আষ্টক, ৪ অধ্যায়।] খখেদ সংহিত]। [ ১০ মণ্ডল, ৮৬ দু 

চতুর্থ অধ্যায় । 

৮৬ হৃত্ত | 

ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা । ইন্দ্র, প্রভৃতিই খষি। 

“| সোম প্রস্তত করিবার জন্য তাহাদিগকে ইন্দ্র বিদায় দিনেল; 

..কন্ধ তাহারা. ইন্দ্রকে স্তব করিল ন!, কিন্তু আমার সখ, অর্থ।ৎ আমার পুত্র 

বষাঁকপি তেই দোঁম পাঁনে মণ্ত হইল, হটপুষ্ট্রিগের মধে। প্রধান হইল। 

ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ । 

২। হেইক্র! তুমি বৃষাকপিকে দেখিয়। অত্যন্ত ক্ষুন হইয়! প্রতিগমন 

রিকতেছ । অযচ আর কুত্রাগি সোঁমপাঁন করিতে পাইভেছ না। ইল্ 

সকলের শ্রেঠ। 
৩। হেইজ্! তুমি যে ধনস্বাঁমী দাতাবাস্কির ন্যায় হরিতবর্ণ মৃগ- 

ূত্রীথারী এই রূযাঁকপিকে পুর্টিকর বিবিধ সামগ্রী অর্পণ করিতেছ, এই 
বষাঁকপি ভৌষার কি উপকার করিয়াছে? ইন্দ্র লকলের শ্রে্ঠ। 

৪ | ছে ইজ্জ্র! তোমার প্রেমাম্পদী যে এই ব্যাঁকপিকে তুমি রক্ষ! 
করিতেছ, বরাঁহ অনুলরণকারা কুস্কুর ইহার কর্ণে দংশন করিয়াছে। ইন্জ 

নকলের শ্রে্ঠ। 
&।. আমি উত্তম উত্তম সামগ্রী পৃথক পৃথক সাজাইয়] রাখিয়া 

ছিলাম, এই বানর, অর্থাৎ ্বধঁকপি সকলি নষ্ট করিয়! দিল। আমার 

ইচ্ছ! যে, ইহার মস্তক ছেদন করি, এই দুষ্টাশয়ের প্রতি ভদ্রতা করিতে 

পাঁরি ন। ইন্দ্র সকলের শ্রেন্ঠ। 
৬। (ইন্দ্রাণী কছিতেছেন)-_ কোনও নারীই আম] অপেক্ষা! অঙ্গ 

সৌস্ঠববতী নছে, কোনও নারীই আম! অপেক্ষ! বিলাসগতি জানে 2৭, 
কোন নারীই আম! অপেঙ্গ1 প্রকৃউরূপে দ্ধামীর নিকট শয়ন করিতে, 
অথব] রতিরক্ষ নময়ে উকন্বয় উতক্ষেপন করিতে জানে ন।| ইন্দ্র সকলের 
শ্েশ্ঠ। 



৮ অইক, ৪ অধ্যায়। ধধোদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ৮৬ সৃত | 

৭। (ৰৃষাঁকপি কহিতেছে)__হে মাঁতঃ ! তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। 
তোমার অঙ্গ ও উক ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনি হঈটবেক | পতি 

সংসর্গে আঁনন্দল1ভ করিয়া! থাঁক। ইন্দ্র সকলের অ্রেষ্ঠ। 

৮। (ইজ্্র কহিতেছেন)--হে ইন্দ্রাণী! তোমার বাঁভ্, জঘন, কেশ, 

কপাল ও অক্গুলিগুলি অতি সুন্দর । তুমি বীরের পত্বী হইর়] বন্গকপিকে 
কেন দ্বেষ করিতেছ1 ইজ্জর সকলের শ্রেষ্ঠ। 

৯। (ইক্্রাণী কহিতেছেন)__এই হিংম্রক বুষাঁকপি আমকে যেন 

পতিপুক্রবিহীপার ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। কিন্ত আমি পতিপুভ্রবতী 

ইন্ডের পত্ভী; মক্গণ আমার সহ।য়। ইজ্দ্র সকলের শ্রেন্ঠ। 

১০) যখন একত্রে হোম হয়, বাঁ যুদ্ধ হয়, পতিপুজ্বতী ইন্দ্রাণী 
তথায় গমন করেন | তিনি যজ্ঞের বিধাঁনকত্রী, তাহাকে সকলে গুজ1 করে । 
ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ট। 

৯১। এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সেখভাঁগ্যবতী বলিয়! 
'শুনিয়াছি। তাঁহার পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত জরাগ্রস্ত হইয়! মরিতে 

হয় না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। 

১২। হেইক্দ্রাণী ! আমার বন্ধু বযাঁকপি ব্যতিরেকে প্রীতি লাভ করি 
'ম1। : সেই বুষাকপিরই সরল হোষদ্রব্য দ্বেবতাদিগের নিকটে যাইতেছে। 
ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। 

১৩। হে বৃষাকপিবনিতে ! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃউ পুত্রযুক্ত! 
এবং আমার হুন্দরী পুত্রবধূ । তোমার ব্ষদিগ.ক ইজ্জ ভক্ষণ বকন(১), 
তোঁনার অতি চমৎকার, অভি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষগ কৰন। ইন্দ্র, 

সকলের শ্রেষ্ঠ। | : 
১৪1 আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ রষ পাক করিয়! দেয় (২), 

আমি খাইয়! শরীরের স্কুলতা সম্পাদন করি, জাধার উদরের ছুই পার্থ পুশ 
হয়। ইন সকলের শ্রেষ্ঠ । 

(১) এখখুনে বব তক্ষণের কথ] পাওয়ণ বায় 

(২) এখানেও ১৫ কি ২০ বধ পাক করিৰখার কথা! পাওয়া যাঁয়। 



৮ অইটক, ৪ অধ্যায়।] খগ্ধেদ সংহিত11 [১০ হুল, ৮৬ নক |” 

১৫) হে ইন্দ্র! তোমার ভক্ত ভোঁাঁর জনা ঘে দধিমন্থ গুজধ দেয়, 

উহ, প্রস্তত হুইবারসময় যুখ মধে শর্জনকারী. বধের ন্যায় শব্দ করিতে 

থাকে। এ মন্থু তোম।র হৃদয়কে সুখী ককক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। 

১৬। যাহাঁর উকদ্ধয়ের মধ্যে পুঁকযাঁজ লম্বমনভাঁবে থাকে, সে নমর্থ 
হয় ন|| উপবেশন করিলে যাহার লোমারুত পুকষাঙ্গ বল প্রকাঁশ করিয়! 
উঠে, সেই সমর্থ হয় । ইক্্র সকলের শ্রেষ্ঠ | 

১৭। উপবেশনকাঁলে যাহার লোমারত পুৰষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়! 

উঠে, মে সমর্থ হয় ন!। যাহার উকদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঁক্গ লম্বমানভাবে 

থকে, নেই পারে । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ | 

১৮। হে ইন্দ্র! এই বৃষাকপি পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ কৰক, 

সে খড়া ও সন! ও অভিনব চক (পশুহত্য! স্থান) ও দাহাকাষ্ঠপুর্ণ একখানি 
শবট এাপ্ত হউক ইজ্জর সকলের শ্রেষ্ঠ। 

১৯। এই আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আঁসিতেছি। দাঁস- 
জাতি ও আধ্যজাঁতি অন্বেষণ করিতেছি । যাহার যজ্ঞানন পাঁক করে, 

অথবখ সোঁমরস প্রস্তত করে, তাঁহাদিগের নিকট সোম পান করিতেছি(৩) 
সুরুদ্ধি কে, তাহ! আমি নিরূপণ করিয়াছি । ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ । 

২০। মকদেশ, আর ছেদন করিবার উপযুক্ত অরণ্য প্রদেশ, এ উভয়ের 
কত যোঁজনই বা জ্ন্তর? হে বষাঁকপি ! নিকটবস্ব লোঁকাঁলয়ের নিকটে 
আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। 

২১। হে ব্ধাকপি ! পুনর্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম 

যঞ্জভাঁগ প্রস্তুত করিতেছি । এই যে নিগ্রাবিলাসী' হুর্ধ্যদেব, ইনি যেমন 

অস্তধীমে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে অ।গমন' কর। ইন্দ্র সক 
লের শ্রেষ্ঠ । 

২২। হেব্বধাকপি 1 হে ইন্দ্র! তোঁনর1 উর্ধীভিমুখ হইয়া গৃহে গয়ন 

করিলে, সেই বন্থভাডী হরিণ কোথায় গেল? লোফদিগের সেই শোভা" 

সম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ট । 
ছ 

(৩) দাস ভর নাহারিনের মধ্যেও অনকে আব অবলম্বন করিয়া 
ষঙ্গাদি করিত, এই ধক্ হইতে প্রফাশ ছু এ 
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২৩। পর্শ, নামে মানবী এককালে বিংশতি সন্তান এসব করিল। 
যাঁহার উদর রদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়াছিল, হে বাণ ! তাহার মঙ্গল হউক। ইজ 

সকলের শ্রেষ্ঠ()। * 

৮৭ সুতি । 

রখৃক্ষলনিধনকণুরী অগ্নি দেবত1 1 পাধূ খবি। 

১। র্লাঁক্ষসনিধনকারী বলবান্ স্ববিস্তারিত বদ্ুম্বরূপ »গ্নিকে আঁছাতি- 

যুক্ত করিতেছি । গৃহে গমন করিতেছি । অগ্নি যজ্র সহযোগে তীক্ষু ও 
প্রজ্বলিত হইয়! দিবারাত্র আমাদিগকে শত্রদিগের হস্ত হইতে রক্ষা! ককন(১)। 

২। হে জাঁতবেদ1! লৌহের ন্যাঁঃ দৃঢ় দন্ত ধাঁরণপুর্ঘক রাঁক্ষসর্িগকে 
শিখাদ্বার| স্পর্শ কর। প্রস্বলিত হুইয়! জিহ্ব।দ্বারা মৃঢ় দেবও1, অর্থাত 
'অপদেবতাদিগকে আক্রমণ কর। মাংসভোজী রাঁক্ষসদিগকে হেনন করিয়া 

মুখ মধ্যে ধারণপুর্ধক চর্কণ কর । 

৩। হে দন্তদ্বয়ধারী অগ্নি! হিংলাঁশীল ও তীক্গু হইয়1 ঢুই দিকেই 

দন্ত বসাইয়। দাঁও। হেশোঁভাময়! আকাঁশে উঠি! যাও। রাক্ষনদিশকে 

আঁক্রমণদ্বার! তাঁড়ন! কর। 

৪) হে অগ্নি! যজ্ঞদ্বার! বাঁণগুলিকে নত করিয়া! এবং বাঁণের অগ্রভ;গ 

বজ্ঞদ্বারা সংযুক্ত করিয়। এ সকল অস্ত্রদ্ধার! রাক্ষলদিগের হৃনয়ে আঘাত কর, 

উহাদিগের পাঁর্থদ্বয়বর্তশ বাঁছু সকল ভঙ্গ করির] দাও । 

৫। হেঅস্মি! রখক্ষসের চণ্ম বিদীর্ণ কর। প্রাণ বধকারী বস্ত্র শীঘ্র 

উহাকে নিধন কৰকক। হে জাতবেদ1! উহার ভিন্ন ভিন্র দেহসন্ধি 

(৪) বাকা প্রকরণ একট দুকহ৮অংশ। হাদি এপ জান করব ধায়, যে রযাকপি 
এক জাতীয় বানর, একদ। এ বান কোন ষজমখৃনের হজ্ঞসখমগ্রী উচ্ছিষ্ই করিয়। লষ্ 
করিয়াছিল। যজমাঁন এপ্প কম্পন। করিল, ষে এ বাঁনর ইন্দ্রের পুত্র, লেই পিমিত 
ইজ উহার মৃত) নিবারণ করিগেেন না। কি লেই কপ্পনধার উপর হক্জ্রের উক্তি ও 
ইঞ্জড্রাদীর কথা, ইত্যাদি রন] কগিলেন। এইপ্রকার জ্ঞান করিলে-বুষাকপি স্যৃক্ের 
প্রায় সর্বাংশে ব্যাখ্যাত হয় । এ হুঞ্ঞটা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 

(১) এই হুভেটি সমস্ভই রাক্ষদধিগের বধ লথঘন্ধে। 
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স্পেস 

সপ সতত পপ সাদ শহটিতী 

চ্ছেদন কর। চ্ছেদন কর! হইলে মাঁৎসাঁনী, পশুযাঁংস লোভী হইয়া উহার 
নিকটে গমন ককক। 

৩। হেজাতবেদ| অগ্নি! যেখানেই তুমি রাঁক্ষসকে দেখ, ০ দণ্ডায়- 
মীন থাকুক, অথব1 ইতস্তত বিচরণ কৰক, আঁকাঁশে থাকুক, অথবা! পথে 

গ্রমন ককক, তুমি তীক্ষুবাঁণ ক্ষেপ্ণপুর্দক তাহাকে বিদ্ধ কর | 

৭) হে জাঁতবেদ! আূক্রমণকাঁরী রাঁক্ষসের হস্ত হইভে আ'ত্রান্ত- 

ব্যক্তিকে খ্টিনাদক অন্ত্র্রা রক্ষা কর। হে আম্মি! উজ্জ্বল মুর্তি ধারণ 
করিয়! সব্দ্রীপ্রে আমমীংসভোজীদিগকে বধকর। এই সকল পক্ষী তাঁহাকে 

ভে!জন কৰক ॥ 

৮। হেঅগ্নি! বলিফ্ণ দাও, কোন্ রাক্ষস এই যজ্জের বিশ্ব করিতেছে, 

হে অভিযুবা অগ্মি ! কাষ্ঠদ্বার। প্রত্নলিত হইয়। তুমি ০নেই রাঁক্ষসকে 
অক্রমণ কর। তুমি মনুষ্যদিগের উপর তোঁমার কৃপাময় দড়ি নিক্ষেপ 
কিয়! খাঁক, দেই দৃর্টিতে এ রাক্ষলকে দমন কর। 

৯1 হে অগ্নি! তোণাঁর তীক্ষু দৃ্টিৰার। এই যজ্ঞ রক্ষ! কর, এই 
যজ্ঞধন্রে অনুকূল; হে শুভ চিত্রধারী ! এই ঘঞ্জ সম্পন্ন কর। হেমনুষ্য 
দর্শনক।রী! তুমি উজ্জুল হইয়া! রাঁক্ষসদ্দিগকে নিধন কর, তোঁদাঁকে যেন 

রাঁক্ষসের! পরা1ভব করিতে না গারে। 

১০ হেমনুদ্য দর্শনকণরী! রাঁক্ষসদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্য 

দিগকে দুটি কর। রাক্ষদের তিন মস্তক ছেদন কর। শীত্র উহার পার্থব- 
দশ ছেদন কর। এরাক্ষনের তিনটি চরণ ছেদন কর। 

১১। হেঅগ্নি! থে রাক্ষপ অসত্যদ্ধার|! সত্যকে নষ্ট করে, সেই 

রাক্ষস তিনবার তোঁমার বন্ধনদীমার মধ্যে আগমন ককক, অথাৎ দগ্ধ 

হউক। হে জাঁতবেদ! শিখাদ্বাতা] তাহাকে স্পর্শ করিয়! শুবকারীর 
সমীপেই ইহকে ভাডিয়! ফেল। ূ 

১২। ব্রাক্ষন খুরতুলা নধের দ্বার! সাধুদিশকে আঘাত করে, ০মই 
রাক্ষদের প্রতি তুমি দ্রষ্টি প্রয়োগ করিয়! থাক, শব্দকাঁর। রাক্ষসের প্রতি 

এক্কণে সেই দৃষ্চি প্রয়োগ কর। অথব্র নামক খধির ন্যার তুমি সত্য 
ধংসকারী নির্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়! ফেল। 



৮ আঅষ্টক,৪ অধ্যায় ।] খগখ্েদ হংহিতা' | [ ১০ মণ্ডল, ৮৭ তুক্ত। 

১৩। হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রীপুকষে পরস্পর গালি দিতেছেন, দেখ 

চীৎকার করিতে করিতে কটু কথ] কহিতেছে। অতএব মনে ক্রোধোদয় 
হইলে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয়, তদ্দার| রাক্ষসদিগের হাদয় বিদ্ধ কর কাওণ 

এ সকল কটু কথ! প্রয়োগ কর! রাক্ষসদিগের প্রবক্তনাতে ঘটে । 

১৪। উত্তাপের দ্বার! রাঁক্ষমরিগকে বধ কর ) হে অগ্নি! বলের দ্বারা 

রাক্ষসকে নিধন কর। শিখাদ্াঁর! সেই মূঢ নির্দ্োধ অপদেবতাদিগকে 

ধংল কর, উজ্জল হইয়! সেই প্রাঁণনংহারকাঁরী্িগকে নষ কর। 

১৫। দেবতাঁগণ অন্য পাপ নষ্ট করিয়া দিন। অতি বিরল দু্বাক্য 

সকল মেই রাঁক্ষসের দ্রিকে গমন ককক। সেই বাক্য চোর, অর্থাৎ মিথ্যা" 

বাঁপী রাঁক্ষসকে বাণগণ মর্্স্থানে আনীত ককক | রাঁক্ষন বিখব।1পী অগ্নির 

বন্ধনে পতিত হউক । 

১৬। যে রাক্ষল নরমাহন সংগ্রহ করে, অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের 

মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্য। করিবার অযোগ্য গাভীর ছুপ্ধ হরণ করে, ছে 
অগ্নি! নিজ বলে তাঁহংদিগের মস্তক ছেদন করিয়া? দাও । 

১৭। গভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরিয়া! সঞ্চর হয়, হে মনুষা দর্শনকারী 

অগ্সি! রাঁক্ষস যেন সেই ছগ্ধ পান না করে। হেঅপ্রি!যে রাক্ষস সেই 

অমৃত তুল্য ছুগ্ধপানের প্রয়াঁনী হয়, সে পুরোবত্বা হইলে শিখাদার! 
তাহার মন বিদ্ধ কর। 

১৮) রাঁক্ষসগণ গাতীদিগের যে দুগ্ধ পাঁন করে,উহ! যেন তাঁহাদিগের 
বিষতুলয হয়, সেই ছুক্টাশরদিগকে ঠেদন করিয়া অপিতির নিকট বলিদান 
দ্রাও। নুর্ধ্যদেব ইহাপিগকে উচ্ছিন্ন ককন। তৃনলঙ্াদির যে অসার পরি- 
ত্যজ্য অংশ আছে, রাক্ষসের1 তাহাই গ্রহণ কৰক । 

১৯। হে অগ্নি !. ক্রমাগত রাক্ষনদিগকে মারিয়া ফেল, যুদ্ধে রাক্ষসের! 
যেন ভোমাঁর উপর জয়ী ন। হয়, আমমাঁংসভোজী রীক্ষসর্দিগকে সমূলে 

্ংস কর, তাহার যেন তে।মার দিব্য অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ না করে। 

২০1 হেঅগ্নি! তুমি আমাধিগকে দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে ও পুন্বে 
রক্ষখকর। তোমার অতি উজ্জ্বল; অবিনাঁশী, অতি উত্তপ্ত শিখা! আছে, 

তাহার পাপাত্ব। রাক্ষসকে ভল্মীভুত ককক । 

৯৫৩৪ 



৮ অষ্টক, ৪ আধা 1] খখেদ সংহিতা [১০ মণ্ডল, ৮৮ সৃজ। 

২১। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি কবি, অর্থাৎ কার্যযকুশল, অতএব ক্রিয়! 
কৌশলের দ্বারা আঁমাঁদিগের উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম রক্ষা কর। হে 
বন্ধু অগ্নি! আঁমি তোমার সখা, তোমার জরা নাই, কিন্ত আমি যেন দীর্ঘ 
আয়ুঃ ও বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই । তুমি অমর, আমর! মৃত্যুশীল, আমাদিগকে 

রক্ষা কর। 

২২। ছে অমি! বলের পুরণকর্তী, বুদ্ধিমান, তোমার মূত্তি দেখিলেই 

ভীত হইতে হর, তুমি নিত্য নিত্য রাঁক্ষন্দিগকে বধ কর, তোঁমাঁকে বিশিষ্ট 
রূপে ধান কারি । 

২৩। হে অমি! বিস্কাঁরী রাঁক্ষলদিগকে বিষের দ্বারা, তীক্ষ শিখার 
দ্বার! এবং ধ্টি নামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বার] দ্ধ কর। 

২৪। হে অগ্নি! যেরাঁক্ষসগণ জ্্রীপুকষে কৌধথাঁয় কি আছে, দেখিয়! 
বেড়ায়, তাহাদিগকে দ্ধ কর। হেবুদ্ধিমান্ ! তুমি চুগ্ধর্ষ, তোমাকে আমি 
স্তবের দ্বারা উত্তেজিত করিতেছি, তুমি জাগ্রত হও। 

হস্ত । হে অগ্নি! তোমীর লিজ তেজের দ্বার রাঁক্ষসের তেজঃ সর্বত্র নট 

করিয়] দাও, যাঁতৃধাঁন রাক্ষসের বল বীর্ধ্য ভাঙ্গিয়] দাও । 

৮৮ সুত্র । 

অগ্নি ও সুর্ধ্য উভয়ে মিলিত দেরতা1। মৃর্ধন্বান্ খহি। 

১। পাঁন করিবার উপযুক্ত যে হোঁমদ্রব্য, অর্থাৎ সোমরস, যাহ! 
চিরকাঁল হৃত্বন থাঁকে, যাহ! দেবতার] সেবন করেন, ভাহ। স্বর্গগ1মী 

আঁকাঁশস্পর্শ অগ্নিতে হোম কর হইরাঁহে। মেই সোঁমরসের উৎপাদন 

পরিপুরণ ও ধারণের জন্য দেবতার] সুখকর অগ্িকে ৰন্ধি হ করেন । 

২। অন্ধকার ভূবনকে গ্রীস করে । তাঁহাঁতে ভুবন অন্তর্ধান প্রীপ্ত হয়, 

অগ্নি জম্থিলে সেই সমস্ত ভুবন গ্রকাশ পায়। সেই অগ্নির বন্ধুত্ব লাতে ঝক- 

লেই প্রীত হয়, দেবতারা, পৃথিবী, আকাশ, জল, বৃক্ষাদি মকলই সম্তরষ্ট। 

৩। যঙ্জভীগগ্রাহী দ্েবতার। আমাকে প্রন্নতি দ্বিয়াছেন, তাই আমি 

অরারহিত একা অগ্মিকে তব করিতেছি । তিৰি নিজ কিরণে পৃথিবী, 
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আঁকাঁশ উভয়ের নধ্যব্তীস্থঠন এবং ছ্যুলোক ও ভূলোঁক ছাইর! খেলি- 
লেন। 

৪) তিনিই সর্ব্ব প্রথম হোত ছিলেন, দেবতার তাঁহাকে পরিবেউল 
করেন, যজম।নগণ বর চাঁহিতে চহিতে তাঁহাঁকে ঘভসংয়ুন্ত করেন । সেই 

অগ্নি পশু, পক্ষী, স্থাৰবরজঙ্গম, প্রভৃতি সকলি অবিলম্বে রূচন1 করেন । 

৫। হে অমনি! হেজাঁতবেদ1! হে ভুবনের মন্তকম্বরূপ ! তুমি যখন 

দীপুনৃর্ষেষর দহিত একত্রে দণ্ডায়মান হও, তখল তোমাকে আমর1 ধ্যাঁল। 

স্তবস্ত্রতির দ্বার! উপাঁসন1 করি। তুমি ছালে!ক ও ভুলোক পুর্ণ করেয়] য্ের 
উপযোগী হও। 

৩। রাঁত্রিকঁলে অশ্নিই তব সংসারের দস্তকম্বরূপ হয়েম, পরে পরতে 

তিনি সুর্য্যরূপে উদয় হয়েন। তিনি বিবেচনাপুর্বক সকলস্থ।নে শীত্র শীত্র 

বিচবএ করেন, ইহ] যঞ্জঞসম্পাঁরনকাঁরী দেবতাঁদিগেরই ক্রিয়।কৌশল। 

৭। যে অগ্নি বিশেষ প্রস্বলিত হইয়! নুস্তী মূর্তি ধারণ করিয়া আকাশে 

স্থান গ্রহণ করিয়া! গজ্গ্বল্যের সহিত শোভা! পাইতে লাগিলেন, সেই অগনিত 

শরীর রক্ষাকারী সকল দেবত] সুক্ত পাঁ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ 

করঠিলেন। 

৮ দেবভার! প্রথমে সুক্ত হ্যফি করিলেন, পরে অগ্নি, পরে ছোঁমের 

দ্রব্য স্থক্টি করিলেন । সেই অগ্নি হহাদিগের শরীর রক্ষাকারী যজ্স্থপ্ূপ 
হইলেন, আঁকাঁশ, পৃথিবী ও জলের সহিত সেই অস্মির পরিচয় আছে। 

৯1 যেজঅন্নিকে দেবতাঁর! উৎপাঁদন করিলেন, সব্বমেধ নামক হজ্জের 
সময় যে অমিতে সকল বস্তরই হোম হয়, তিনি সরল গতি ধারণপুর্বক নিজ 

প্রকাণ্ড শিখ।দ্বার। ছ্যুলোক ও ভুলোকে তাপ দিতে লাগিলেন । 

১০ দেবলোঁকে দেবতাঁর। নাঁন1 ক্ষমতাদ্বার কেবল স্তব সহকারেই 

দেই অগ্নিকে উৎপাঁদন করিলেন, খিনি দ্যাবাপৃধিবী পরিপূর্ণ করেন। সেই 

নুখকর অগ্রিকে তাহার] ত্রিবিধ করিয়া স্ঞ্টি করিলেন। সেই আমন নান! 
একর হক্ষাদিকে পরিণত অবস্থার উপনীত করেন। 

১১) যজ্ঞভাঁগঞ্াহী দেবতারা যখন এই আশ্মিচ আর অশিতি পুত্র 
সূর্যকে আকাশে স্থাপন করিলেন, যখন তীহা41 উভয়ে যুগ্মরূপী হইয়। 
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বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন. ভাঁবৎ প্রাণিবর্গ তাহাদিগকে দেখিতে, 

পাইল | / 

১২ দেবতার! তাঁব$ মনুষোর হিতকাঁরী অগ্নিকে সমস্ত ভূবলের 
জন্য দিনের কেতুম্থরূপ /রিয়াছেন। সেই আগ্মি বিশিক্ট দীপ্ডিশালী 
প্রভাতকে বিস্তার করের্ট এবং যাঁইেত যাঁইতে শিখাদার1 অন্ধকার সমস্ত 
নন্ট করেন। 

১৩। এ যঙ্জভাগগ্রাহী নেবতাঁরা অবিনাঁশী ও তাবৎ 

মনুষ্যের ছিতকাঁর অগ্নিকে উতৎ্পাঁদন করিয়াছেন। ইনি যখন স্কুল ও 
হত হয়েন, তথ পি চিরকাঁল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই 
প্রভাহীন করি দেন 

১৪ | টিনশ্বানর ৫ নিত্য নিতা দীপ্তিশাঁলী হয়েন, সেই ক্রিয়ারশল 
অগ্নির ও লাভের জন্য মন্ত্রপাঠ করিতেছি। তিনি আপন মহিমাদ্বাঁরা 

ছ্ালোক ৩ ভুলোঁক আচ্ছাদন করেন এবং উর্ধে ও দিশ্নে উত্তাপ নেন। 

| 1 কি দেবতা, কি পিভৃলোঁক, কি মনুষ্যবর্গ, ই'হাঁদিগের আমি 

দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি। এই বিশ্বভুবন অগ্রসর হইতে হইতে সেই 
গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ মাঁত1! পিতাঁর মধ্যে জদ্মা লাঁত করে(২), 
তাহাঁদিগের এ ছুই ব্যতীত গতি নাই। 

১৬। যে লুর্য্য মস্তক, অর্থাৎ উধস্থান হইতে জন্মিয়াছেন, ধাহাঁকে 

স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট কর! হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন, তখন দ্যাঁবা- 
পৃথিবী তীহাকে ধারণ করেন, সেই পরিত্রাণকর্তী কখন নিজ কর্মে শৈথিল্য 
করেন না, তিনি দীপ্তি পাইতে পাইতে সকল ভুবনের দিকে অতি সুখে 
অবস্থিত থাঁকেন। 

১৭1 যেস্থানে নিন্নস্থিত অগ্নি আর ভদ্ধান্থিত অমি পরস্পর এই 
বলিয়! বিবাঁদ করেন যে, আঁমর! উভরেই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকি, কিন্ত 
আঁমাদের উভয়ের, মধ্যে অধিক জ্ঞানীকে তখন বন্ধুগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান 

(২) সাঁয়ন কছেন, ভশবদশীতা অনুনাঁরে মৌক্ষ আর লংদাঁর, এই চুই গাতি 
অধছে । কিন্তু এব্যাখ্যা আধুনিক, বৈদিক নছে, 
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করিলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠাঁনকারীদিগের মধ্যে কে এ প্রশ্রের নির্ণয় 
করিতে পাঁরে। 

১৮) হে পিতৃণ ! তোঁমাঁদিগের নিকট তর্ক বিতর্কের কথ! কহিতেছি 
ম, কেবল উত্তমন্ধপে জাঁনিবা'র জন্য জিজ্ঞাঁসা করিতেছি যে, অগ্নি কয় জন, 
সুর্ধ্য কয় জল, উষা| কয় জন, জলইবা, অর্থ জলদেবীইবাঁ কয় জন | 

১৯। হেবায়ু! যেপর্য্যন্ত রাত্রিগন উধার মুখের আচ্ছাদন খুলিয় 
ন| দেন? তখনই নিমস্থিত পার্থিব অগ্নি আসিয়া যজ্ঞের নিকটে স্থানি গ্রহণ 
করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোঁত্রক1রী। 

৮৯ জু ॥ 

ইন্দ্র দেবত1। রেণু খবি। 

১। সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব ফর। তীহাঁর মহিমা পৃথিবীর 
শেষ সীম! পর্য্যন্ত সকলের তেজঃ হীন করিয়াছে । তিনি মনুষ্য দিগকে 
ধারণ করেন, তীহার মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তীহাঁর তেজঃ সমস্ত 
সংসার পরিপূর্ণ করে। 

২. বীর্যবনৃ ইন্দ্র আপনার তেজঃ সমস্ত তেমনিভাবে চতুর্দবীকে 
ঘুণিত করিতে থাকেন, ঘেমন রথী চক্র ঘুরণিত করে । কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার 
সমস্ত যেন একটী অস্থায়ী ও অদৃশ্য ্বকিম্বরূপ, তহাঁকে ইজ্জ আপন 
জ্যোতিঃদ্বার| নট করেন। 

৩। হেল্তবকাগী! আমার সহিত মিলিত হইয়া সেই ইজ্জের উদ্দেশে 
এরূপ একটা নুতন ভব উচ্চারণ কর, যাঁহা নিকৃষ্ট না হয়, যাঁহ পৃথিবী ও 
্র্গে উপমারহিত হয়। তিনি বঞ্ছে উচ্চারিত অতবগুসি পাইবার জনা 
যেরূপ ইচ্ছুক হয়েন; শক্রদিগের দর্শন পাইবাঁর জন্যও তদ্রপ ব্যণ্ত 
ইহয়েন। তিনি বন্ধকে অনুসন্ধান করেন ন1, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার জন) 
অনুসন্ধান করেন না। র 

৪। ইন্দ্রকে অকাতরে শুব কর হইয়াছে, আকাশের মস্তক হইতে 
জল আনায়ন করিয়াছি, যেমন অক্ষর চক্র ধারিত হয়, তক্জপ সেই ইজ 
নিজ কাঠের দ্বার ছ্যুলোক ও ভুলোককে উতভ্তিত করিয়। রাঁখেন। 

১৫৬৮ 



৮ অইটক, ৪ অধ্যায়। ] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৮৯ হুজ। 

৫ ধীহাঁকে পাঁন করিলে মলে তেজঃ উদয় ভয়, যিনি শীত্র প্রহার 
করেন, যিনি বারত্ব করিয়! শক্রদিগকে কম্পান্বিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্্রধারী 
ও সরল গতিশীল, সেই সোঁম অরণ্যসমূহকে ব্বদ্ধিযুক্ত করেন। কিন্তু বন্ধিত 
হইয়াও দেই অরণ্যসমূহ ইন্দ্রের সহিত সমতুল হইতে পারে ল1, কিংব1 
তাহাঁর ভারের লাঘব করিতে পারে ন1। 

৬। দ্যাঁবাঁপূথিবী, বা মকদেশ, বা আঁকাঁশ, বা পর্বরবতগণ যে ইন্দ্রের 
সমতুল্য হইতে পারে না, তাহার নিমিত্ত সোমর্স ক্ষরিত হইতেছে। 

ইহ।র ক্রোধ যখন শত্রদিগের উপর চালিত হয়, তখন ইনি বিলক্ষণ হিংস! 

করেন, ছুর্ভেদাদিশকেও ভেন করেন । 

৭। হেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে, তদ্রপ ইন্দ্র ব্লত্রকে বধ করিলেন, 

শব্রর পুরী ধ্বংস করিলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করিঘ1 নদীর পথ পরুষ্ংর করিয়। 
দিলেন, অপবু কলসের ন্যায় পর্ধতকে ভর্গ করিলেন। আপন সহারদিগের 

নঙ্গে গাঁভীমমূহ নিক্কাশিত করিলেন । 

- ৮1 হেইন্দ্র! তুমি ভক্তের খণ মোচন কর, তুমি অবিচলিত। খড়গ 
যেমন গ্রন্থি ছেদন করে; তদ্রপ তুমি অকল্যাঁণ ন্ট কর। যে সকল বস্তি 
মিত্র ও বকণ্রে কাঁধ্য নষ্ট করে, তাহারা জাঁনে ন। যে, তীহাঁদের কা তাঁহ1- 

দিগের পক্ষে ঠহিতকর বন্ধুর কার্ধের ন্যায়; ইন্দ্র তাঁহাদিগকেও হিংসা 

করেন। 

৯ 17 যে সকল ছুন্টাঁশয় বাক্তি মিত্র ও অর্ধ্যম! ও বরুণ ও মকণ্গণকে 

দ্বেষ করে, হে র্টিবর্ধণকারী ইন্দ্র ! ভাঁহাণাদিগকে বধ করিখাঁর জন্য শব্দকারী 

ও রফিবর্ষণকা রী উজ্জ্বল বন্র শাণিত কর। 

১০1 কি ন্বর্স, কি পৃথিবী, কি জল্,কি পর্ধত, সকলেরই উপর 
ইন্দ্রের আধিপত্য আছে । প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের উপর 
ইন্দ্রেরই আধিপত্া | কিনুতন বস্ত লাভ করিবার সময়। কি লব্ধ বস্তু রক্ষা 

করিবার সময়, সকল অবসরেই ইত্ুকে প্রার্থন। করিতে হয়। 

১১1 কি রখত্রি, কি দিন, কি আঁকাঁশ,কি জঙ্ধারী মযুদ্র,কি শুবিভ্তীর্ণ 

বার, কি পৃথিবীর সীম, কি নদী, কি মনুষ্য, সকল অপেক্ষাই ইজ 
গ্রধান, সকলকেই ইন্দ্র ঈতৈতক্রম করিয়। আঁছেন। 

১৫৩৯ 



৮ অষ্টক, ৪ অধাায় ।] খথেদ সংহিতা | [১০ মণ্ডল, ৮৯ সুজ | 
টির রিনি রিনার নাতিরিএতীরারা ররর রিট তত: 

১২। হে ইন্দ্র! তোমার অস্ত্র ভঙ্গ হইবার নহে, দীপ্তিময়ী উষ! 

পতাঁকাঁর ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতি হউক। যেরূপ আকাশ হইতে 

এত্তর পতিত হইয়! বৃক্ষ ধংস করে, তদ্রপ তুমি অনিষটকাঁরী শক্রদিগকে 
অতি উত্তপ্ত ও গর্জনকাঁরী অস্ত্র দ্বার! বিদ্ধ কর । 

১৩ । যখন ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন মাস সকল ও বনসমুহ 

ও উদ্ভিজ্জবর্গ ও পর্বতগণ এবং পরস্পর সৎযুক্ত দ্যাবাপৃথিীর, ইহার 
সকলে ভীহার পশ্চাঁৎ পশ্চৎ যাইতে লাখিল | 

১৪। ইন্দ্র! যে অস্ত্রক্ষেপণ করিয়া পারাত্বা রখঙ্কাসকে বিদীর্ণ 

করিলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় বুহিল? যেক্প গোহতা1- 

হানে গঁভীগণ হত হয়(১), তদ্রুপ তোমার এ অজ্দধারা নিহত হইফ! 
বন্ধুদ্বেষী রাঁক্ষমগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়! শয়ন করে । 

১৫। যে সকল রাঁক্ষন শত্রত! করিতে করিতে এবং অতান্ত পাঁড়া 

দিতে দিতে আঁমাঁদিশকে বেক্টন করিল, হে ইন্দ্র! তাহার গাঢ় অন্ধকারে 
পতিত হউক, নিতান্ত জ্যে'তির্মগ্ন রজনীও তাহাদিগের পক্ষে অন্ধকাঁরমর 
হউক। 

১৬1) লোঁকন কল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, স্তব- 
কারী খবিদিগের মন্ত্গুলি তোমাকে আহ্বাদিত করে | তোমাকে এই যে 
সকলে মিলিয়! আহ্বান কর! হইতেছে, তাহ তুমি ঘোঁষণ! করিয়! দাও । 

তাঁবৎ পুজকের প্রতি অনুকূল হইয়া! তাহাদ্িগের নিকট গমন কর। 
১৭। হেইন্দ্র! তোমার শতবগুলি আমাদিগকে রক্ষা করিয়! থাকে । 

আমর! যেন নুতন নুতন উৎকৃষ্ট স্তর লাঁভ করি । আঁমর! বিশ্বীমিত্র সন্তান, 
রক্ষার জন্য তোমার স্তব করিতেছি, আমরা! যেন নান! বস্তু লাভ করি। 

১৮। সেই ক্ুলকাঁয় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। এই 
গদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রবা বন্টন হইবেক, তখন তিনিই প্রধাঁন- 

রূপে অধাক্ষত1| করিবেন । যুদ্ধে তিনি ন্বপক্ষ রক্ষার জন। উগ্রমুর্তি ধাঁরণ- 
পূর্বক শক্রদিখকে হিংসা করেন, ববত্র্িগকে বধ ফরেন, ধন সমস্ত জয় 
হরেন । 

(১) গশৌহত্য। প্রথ। বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল, নচে গোহত্যার জন্য ভিন্ন 
জান নিদ্ধারিত থাক লম্ভব নছে। 

১৫৭৬ 



৮আঅষ্টক,৪ অধ্যায়। ] খুর্ধেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৯০ সক্ত॥ 

৯০ স্ুুক্ত 

পুরুষ দেবত1। নারায়ণ খষি | 

১। পুকষের সহত্র মন্তক, সহত্র চক্ষু ও সহত্র চরণ। তিনি পৃথি- 
বীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অস্্ুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়! অবস্থিত 

থাকেন(১)। 

২। যাহ! হইয়াছে, অথব1 যাহা! হইবেক, সকলি সেই পুঁকষ। তিনি 
অমরত্বলাভে অধিকারী হরেন, কেন না, তিনি অন্নদ্ধার অতিরোহন 

করেন। 

৩। তাঁছাঁর এতাঁদুশ মহিম্।, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাঁও বুহত্বর ॥ 

বিশ্বজীবসমুহ তাঁহার একপ|দ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাহাঁর তিন পাঁদ। 

৪1 পুঁকষ আপনার তিন পাঁদ (বা! অংশ) লইরা' উপরে উঠিলেন। 
তাহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনভ্তর ভেোজনকাারী ও 

ভোঁজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন । 

৫1 তীহা হইতে বিরাঁট, জগ্মিলেন, এব বির।উ হইতে মেই পুকষ 

জদ্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপুনুবক পশ্চান্তাগে ও পুরোঁভাঁগে পৃথিবীকে 
অতিক্রম করিলেন। 

৩। যখন পুকষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয় দেবতাঁর) যজ্ঞ আঁরস্ত করি- 

লেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীন্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হুব্য হইল। 

৭। বিনি সকলের অগ্রে জন্মিরছিলেন, সেই প্ুকষকে যজ্বীয় পশ্ু- 

স্ব্রপে সেই বন্িতে পুজ। দেওয়! হইল । দেবতারাও সাধ্যবর্গ এবং খধিগণ 

উহ! ঘ্বার1 যজ্ঞ করিলেন । 
৮। সেই সর্ব্ব হোঁমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দি ও ঘূত উৎপন্ন হইল। তিনি 

নেই বাঁয়ব্য পশু নির্মাণ করিলেন, তাহারা বন্য এব গ্রাম্য । 

(১ এই প্রসিদ্ধ সুক্ত্কে সে কহে ঈশ্বর কেবল এক, এই বিশ্বভৃবন তীঁহাঁরই 
অস্তর্থত, এই বিশ্বান এই হু প্রকটিত হয়। এই হুকটা অপেক্ষাক্কত আধুনিক 
কাঁলে রচিত । ্ 

১৪৭৯ 



৮ তআষ্টক, ৪ অধ্যায় ।] গুণে সংহিতা [১০ মণ্ডল, ৯০ ভুজ। 

পপি 

৯) সেই সর্ব্ব হোঁমসম্মলিত যজ্ঞ হইতে খক ও সামসমুহ উৎপন্ন হইল, 
ছন্দ সকল তথ। হইত আবির্ভূত হইল, যজু৪ তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ 
করিল(২)। 

১০। ঘোঁটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পডক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্ঘিল । 

তাহ! হইতে গাঁভীগণ ও ছাঁগ ও মেষগণ জন্মিল। 

১১। পুকষকে খণ্ড খণ্ড কর! হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার 
মুখ কি হইল, দুই হস্ত, ছুই উক, ছুই চরণ, কি হইল ?। 

১২। ইহার মুখ ত্রাক্মণ হইল, ছুই বাঁছ রাঁজন্য হইস) যাঁহ| উক ছিল, 

তাঁহ! বৈশা হইল, দুই চরণ হইতে শুদ্র হইল(৩)। 
১৩। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে তুর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও 

অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু। : 

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, ছুই চরণ হইতে ভূমি, 
কর্ণ হইতে দিক্ ও ভূবন সকল নির্মীণ কর! হইল । 

১) দেবতার! বজ্ঞ সম্পাদন কালে পুকষন্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন 

করিলেন, তখন সাতটা পরিধি অর্থ বেদী নির্মাণ করা হইল, এবং 
তিনসপ্ত সংখ্যক ধড্রকান্ঠ হইল(৪) | 

১৩। দেবতার] যজ্ঞদ্বার] যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাঁই সর্ব প্রথম 
ধর্মনুষ্ঠীন | যে ব্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যের! আছেন, 

মহিমান্বিত দেবতাঁবর্থ সেই ন্বর্গধাঁম প্রতিষ্ঠ] করিলেন । 

(২) এই সুক্তটী কত আধুনিক, তীহ। এই ঝকের দ্বরা। কতক প্রকীশ হইতেছে, 
ইহার রচনাকালে ঝকৃ, সাম ও যজুবের মন্ত্রগুলি পৃথক পৃথক কর] হইয়াছে । 

(৩) খথেদ রচন। কালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়1 খখ্থেদের ভিতর 
গ্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, াহ!র সন্দেহ নাই । খগ্থেদের অন্য কোনও অংশে ব্রণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশত, শুদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই) এই শবগুল কোনও স্থানে শেণী 

বিশেষ বুঝাইবাঁর জনা ব্যবহৃত হয় নাই। ব0করণিৎ পণ্ডিতগণ প্রমখীগ করিয়াছেন 
যে, এই ককের ভাষাও বৈদিকভাষ1 নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। 
জাঁতিবিভাগ প্রথ। খখেদের সময় প্রচলিত ছিল ন1। খখেদে এই কুপ্রথার একটি 
প্রমগ স্টি করিবার জন্য এই অবশ প্রক্ষিগুহইয়ছে | 

(8) বিশ্বজগতের নিয়স্তাকে ৰলিহ্বব্ূপ অর্পন কর, এ জনুভবটীও খধখেদের 
সময়ের নহে, খথেদে আর কোথাও পাঁওয়ব যায় না, ইহ অপেক্ষাকৃত অধুনিক সম- 
য়ের অনুভব | “এ ৪5 ৪20681]5 207000090৪6 ॥ 739:100. %71161) 6106 66200)0018] ০? 
58001900 99 19766]7 095610060, & % 796061:050. 1:000 & 80089 0£ (159 8211016] 
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৮ অষ্টক,৪ অধ্যায়।] খশ্েদ সংহিতা । [১* মণ্ডল, ৯১ হত | 

৯১ সুতা | 

অশ্নিদেবতা। অরুণ খধি। 

১। সতর্ক সাঁবধ|ন শবকরিগণ অগ্নিকে তব করিতিছেন, বনান্য অগ্নি 

বেদির উপর উপবেশনপুর্বক অন্ন লাভের জন্য প্রন্থলিত হইতেছেন, তিনি 

তাবৎ মজ্ঞ সাঁমখ্রির হোমকর্ত!, তিনি এ্রে্ঠ দীপ্তিশালী; ভীহাঁর সহিত যে 
বন্ধুত্ব করে, তিনি তাঁহার প্রতি বন্ধুতাঁচরণ করেন । 

২। তিনি সুশ্রী প্রত্যেক গুহের অতিবিম্বূপ, তিনি গমনকারী 

ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক বন আঁশ্রয় করিতেছেন। তিনি লোকের হিতকারী 
কোঁন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন লা, তিনি প্রজাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক 
গ্রাজার ভবনে গমন করেন। 

৩) হে অগ্নি! তুমি নাঁন! বলে বলী, তোঁমাঁর কা্ধয অতি সুন্দর, তুমি 
ক্রিয়! কৌখলবান্, ধনস্বরূপ সকল বস্তুই লাভ কর, ছ্যুলোঁক ও ভূলোক যে 
মস্ত ধন ধারণ করে, তৃশি সেই সকল ধনের প্রহু। 

৪। যজ্ঞবেদির উপর যথাঁকাঁলে ঘতযুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত করা 

হয়, ছে অগ্নি! তাহা কোন্ স্থান? তুমি নিজে তোমার জলা চিনিয়া 
লও এবং বিবেচনপুর্র্বক তাহাতে উপবেশন কর। তোমার শিখা সমস্ত 
৬ভাতের আভার ন্যাঁয় অব] সর্ষের কিরণের ন্যাঁয় নির্মল হইয়া! দৃক 
হইতে থাকে। 

৫। তোঁমাঁরবিচিত্র শোভাগুলি জলবর্ধণকারী মেঘ হইতে উদ্ধৃত বিছ্বা- 
তের ন্যায়, অথং1 প্রভাতের আগমনম্থচক অ!ভামমূহের ন্যায় দৃক্ট হইতে 

থাঁকে, ভুমি তখন যেন বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া! ওযধি অর্থাৎ শকস্যাৰি 
এবং বন অর্থাৎ কাঁষ্ঠ, ইত্যাদি অন্বেষণ করিতে থাক, উহার! তোমার মুখে 
অনন্বরূপ হয়। 

800 60907 0£ 101১9 2166, 800 £21001119 অ160 811 169 0912115) 0৩ 00195৮15 7০৪৮ €০ 

1১000 ৩ 0৮9 (1018 ])000 1088 (10005062৮00 0:০000165 6০ 78079586206 6৪ 

৪0020160291) 101008816 8৪ 00700108 606 5100১00---815178 8280758262৫ 
০]. ৮ (1884), 0. 973, 

৯৪৭৩ 



৮ অই্টক, ৪ অধ্যায় ।]  খর্বেদ সংহিত]। [৬০ মণ্ডল, ৯১ ভুক্ত | 

৬। ওষধিগণ দেই অগ্রিকে বথাকাঁলে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ 

জননীর ন্যায় তীহাকে জম্মদান করে। বনস্কিত লতাঁগণ গর্ভবতী হইব 1 দিন 
দ্বিন একভ|বে তাহাঁকে গ্রনব করে। 

৭। হে অগ্নি! তুমি বাযুদ্বার1 কম্পিত হইয়া সঞ্চালিত হও এব 
চমতকার অন্ন সমস্তের মধ্যে এরবেশপুর্বক অবশ্থিতি কর । হে অগ্নি! যখন 

তুমি দপ্ধী করিতে উদ্যত হও, তোথাঁর এ্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথাঁর 

যোদ্ধাদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক হইয়! বল প্রকাঁশ করে । 
৮। অগ্নি সৌঁককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি যঙ্ছের সিদ্ধি বিধাতা, 

ভিনি হোঁমকর্ত1, অতি মহৎ ও জ্ঞাঁনবাঁন্, অপ্প হোমের দ্রব্যই দেওয়! হউক, 
আর অথিক পরিমাঁণেই বা! দেওয়! হউক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ কর! 

হয়; আর কাহাকেও নহে। 
৯। হে অগ্নি! যজমাঁনগণ যজ্জের সময় তোমাকে পাইবার অভি- 

লাঁবী হইয়।! তোয়াকেই হোঁতাঁরপে বরণ করে। ততকালে দেবতক্ত 

মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপুব্বক তোমার নিমিত্ত অন্ব 
সমস্ত স্থাপন করিয়! থাঁকেন। 

১০। হেঅগ্নি! তোমাকেই হোত! ও যথা সময়ে পৌঁতাঁর কার্ধা 
করিতে হয়) যজ্ঞকখুরীব্যক্তির জন্য তুমিই নেষ্ট] ও অম্নী। তুমি প্রশান্ত 
ও অধর্্য ও ব্রহ্মার কাধ্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদিগের গৃহে 

গৃহপতি স্বরূপ! 

১১] হেঅথ্বি! যে মনুষ্য তোমখকে অমর জাঁনিয়। যজ্ঞ কাঁ্ঠ দাঁন 

করে এবং ছোঁম দ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তাহার হে তা হগ, দেবতাদিগের 
নিকট তাঁহার জন্য দুতের কাঁধ্য কর, দেবতাঁদিগকে নিমন্ত্রণ কর, যজ্ঞ 

অনুষ্ঠান কর এবহ অধরধ্যর কার্ধা কর। 

১২ অগ্নির উদ্দেশে এই সমস্ত ধ্যান, বেদবাক্য এবং স্তব কর! 

হইভেছে। জাঁতবেদ] অগ্নি নিঞ্জ অর্থন্বরূপ, এই শব সকল অর্থের কাঁমনাতে 
তাহাতে যায়! মিলিত হইতেছেন। শ্রীর্দ্ধি সম্পাঁদনকাঁরী অগ্নি এই 
যকল স্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সম্ভষ্ হ.য়ন। | 

১৩1 স্তবের কাঁমনাকাঁরী সেই প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আঁমি অতি 

নৃত্ভন এই চমণ্কার শ্তব উচ্চারণ করিব, তিনি শ্রবণ ককন। যেরূপ নারী 
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৮ আটক, ৪ অধ্যায়। ] 'খর্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৯২ হৃক্ত। 

গ্রথয় পরবশ হইয়া উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপুর্বক পতির বক্ষন্থলে নিজদেহ 
মিলিত করে, তদ্রপ আমি যেন এই অগ্নির হৃদয়ের মধ্যেস্থানি স্পর্শ করি । 

১৪1 যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোঁটক, বলবাঁন রষ, পুকষত্ব বিহ্বীন 
মেষ আঁছতিরূপে অর্পণ কর! হইয়াছে(১), ঘিনি জলের পালনকর্তা, যাহার 
পৃষ্ঠে সৌঁমরস, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা 
করিয়] এই নুন্দর স্তন রচন! করিতেছি । 

১৫) যেমন শ্রক নামক পাত্রে ঘত স্থাপন কর! হর, যেমন চমু নামক 

পানপাত্রে সোনরস রক্ষ! কর হয়, তদ্রুপ ছে অগ্নি! তোমার মুখে হোমের 

ভ্রব্য হোম করা হইয়াছে । তুমি অন্ন ও অর্থ "ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌনভ্রণাদি এবং 
বিপুল যশ দান কর। 

৯২ সুক্ত। 

নানা দেবত1। শম্পতি খষি | 

১। যিনি যজ্ঞের রথী, অর্থাৎ প্রধান স্বরূপ, যিনি সকল প্রজার 

অধিপতি, যিনি হোতা, রাত্রিকীলের অতিথি এবং প্রভাতে সমৃদ্ধ হয়েন, 

ভীহাঁকে স্তব কর । তিনি শুষ্ককান্তে প্রজ্বলিত হয়েন, অশুক্ককাঁঞ্ঠে চুরচুর শব্দ 
করেন ও অভিলাষ সিদ্ধ করেন, যজ্জের পতাকাম্বরূপ আকাশে অবগাহন 

করেন। 

২। দ্েবগণ ও মনুষ্যগণ ইহার! উভয়ে এই অগ্মিকে শীত্র প্রস্তুত 
করিলেন, ধাঁরণকর্ত। ও যজ্জের সম্পীদনকন্তা ॥ ইনি মহৎ, ইনি পুরোহিত 

এব উজ্জ্রলের বংশধর । উষাঁদেবীগণ ইহাকে সুধ্যর ন্যায় চুম্বন 

করিতেছে। 

৩। স্তবযোগ্য এই অন্মি যে পথ দেখাইয়া দেন, তাহাই প্রকুঁত পথ, 

আঁমর| যাহ! হো'ম করিতেছি, তাহ! তিনি ভোজন ককন। যখন তাহার 
প্রবল শিখাগণ অক্ষয়, অথাৎ দীপ্তিশীল হইল, তখন দেবতা দিগের জন্য 

বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । 

(১) এখাঁনে ঘোটক, বৃষ ও মেষ আহ্তি দিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

১৫৭৫ 
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৪। যজ্ঞকাঁষ্ঠের আশ্রয়ভূত! অদিতি, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ এবং স্তব- 
যোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র, মিত্র, বকণ, ভগ ও 
সবি, পবিত্র বলধারী এই সকল দেবতখ1 আবিভূভ হয়েন। 

৫) বেশবাঁন্ মকৎ্গণের জঅঙ্থায়ত! পাইয়া! নদীর! বহমাঁন হয় এবং 
অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্বাত্রবিচরণকারী ইন্দ্র সর্ধবাত্রগমন করিয়ণ 
এ মকগুগণের সাহাঁয্ে আকাশে গর্জন করেন এবং মহাটবেগে জগতে জল 

সেচন করেন । 

৬ ॥ মৰতগণ যখন কার্ধয আরন্ত করেন, তখন জগৎকে যেন কর্ষণ 

করিয়া ফেলেন, তাঁহারা যেন আকাশের শ্যেনপচ্ষী, তাঁহার! মেঘের আশ্রয়। 

বৰণ, মিত্র, অর্ধ্যম1 এব অশ্বাঁরূড়ু ইক্্র+ অশ্বারূড সেই মকৎ দেবতাঁদিগের 

সহিত এ নমস্ত ব্যাঁপাঁর দেখিতে থাঁকেন। 

৭। স্ভতবকারীগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষ! প্রাপ্ত হইল, স্মর্য্ের নিকট দু্চি- 

শক্তি এবং বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট পুৰষত্ব প্রাপ্ত হইল। যাঁহাঁর! উত্কৃষট- 

রূপে ইন্দ্রের পুজ। প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার যজ্ঘকালে ইন্দ্রের বজ্কুকে 

সন্থায়ন্বরূপ প্রাপ্ত হইল। 

৮। সুর্য্যও আপন অশ্বদিগকে ইন্দ্রের ভয়ে চালাইয়! থাকেন এবং 

পথে গমন কাঁলে সকলকে পীত করেন । সেই আত মহাঁন্ ইন্দ্রকে কে লা ভয় 

করে? তিনি ভয়ামক এবং বফিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করিতে থাঁকেন, 
বিপক্ষ পরাঁভবকারী বজ্প্ধনি তাঁহরই ভয়ে প্রতি দিন আবির্ভূত হয়। 

৯। অদা সেই কর্মক্ষম কদ্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্গণ কর। 

তিনি শক্রদিগকে ক্ষয় করেন। তিনি অঙ্বারূঢ় উতসাঁহবান্ মকণুগণকে 
আপনার সহ্থাঁয় পহিয়া আঁকাঁশ হইতে জল সেচন করিয়! মন্দলকর হয়েন 
এবং আপন যশ বিস্তার করেন । ্ 

১০। রৃহল্পতি এবং সেমাভিলাষী অন্যান্য দেবতা প্রজাদিগের জন্য 
অন্ন সঞ্থিঃত করিলেন । অথর্ব! নামে খষি সন্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বার! দেবতা- 

দিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতার! এব ভূগুবংশীয়ের] বল প্রকাশপুব্বক 
গমন করিয়! সেই যজ্ঞ অবগত হুইলেন। 

১১। নরাশংল নামক সেই যজ্জে চারি অগ্ি স্থাপিত হুইয়াছিল, বছ- 

ব্চিবর্ষণকারী দ্যাবাপৃথিবা, যম, অর্দিতি, ধনদানকারী ত্বষ্টাদেব, খতুগণ, 
১৫৭৬ | 
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কদের পতী, মরুত্গণ ও বিষণ, ইহার সেই যজ্ঞে সতব প্রাপ্ত হয়! 

ছিলেন। 

১২। অভিলাধী হইয়া আমরা যে সকল বৃহৎ ব্হৎ স্তব করিতেছি, 

আঁকাঁশবাঁসী অহিরুর্ন্ট যত্তের সময় তাহ! শ্রবণ ককন। হে আকাশে 
পরিভ্রমণকারী সূর্য্য চক্র! ভোমরা! আঁকাঁশে বাঁস কর, ভোমর! মনে মনে 

ইহার স্তব অবগত হও । 

১৩। সকল দেবতাঁর ছিতকারী ও জলের বৎশধর পুষাঁদেব আমা- 

দ্রিগের পশু, ইত্যাদিকে রক্ষা কৰুন। বায়ুও যজ্ঞের জন্য রুক্ষ! করুন| 
ধনের জন্য আত্মাস্বরূপ বায়ুকে তোঁমর| স্তব কর। হে অশ্বিদ্ধয়! তোমা 
দিগকে আহ্বান করিলে কল্যাণ হয় । তোমর1 পথে গমন কালে সেই স্তব 
শ্রবণ কর । 

১৪) এই জমন্ত প্রজাঁকে যিনি অভয় দিবার প্রভু, যিনি আপনার 
বীর্তি আপনি উপাঁজ্জন করেন, তাহাঁকে সবের দ্বার স্তব করি । তাবৎ 

দ্বেনারীদিশের সহিত অবিচনিত অন্দিতিকে এবং রাত্রির শ্বামী চক্দ্রকে 

স্ব করি । তিনি মনুষ্যদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন । 

১৫) বয়োঁজ্যেষ্ঠ অঙ্গির| এই যজ্জে বাক্য উচ্চারণ করিলেন । এস্তর- 

গুলি ভর্ধ হইয়! যজ্ঞীয় সোঁম প্রস্তৃতকরিল। তাহ! পাঁন করিয়| বুদ্ধিম।নৃ 

ই্্র সকুলকাঁয় হইলেন, ভাঁহার অস্ত্র উৎকৃষ্ট ব্টিবারি স্য্টি করিল। 

৯৩ স্যুত্ত। 

বিশ্বদেৰ দেবত।। তাশ্ব খষি। 

১। হে দ্যাঁবাঁপৃথিবী ! আপনার! বিলক্ষণ বিস্তারিত হছউন। আপনার 
বহম্মর্তি হইয়! নারীর ন্যায় আঁমাদিগের গুহে আগিমন ককন। সেই সকল 

মুবিদিত কার্্যদ্বার৷ আমাদিশকে শক্র হইতে রক্ষ1 ককন, এই সকল কাঁর্ধ।- 

দার! উত্তাঁপের সময় রক্ষা! ককন । 

২। যিনি বৈিশিষউরূপ অধ্যয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তদ্বার1 দেবতাঁদিগের 

মনোরঞ্জীন করেন, সেই ব্যন্কিরই প্রকৃতরূপে সকল যজ্ঞ দেবতাঁদিগের 

সেব। কর হয়। 
১৫০৪, 
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৩। দেবতার! সকলের প্রভু; ভাহাঁদিগের দাঁন অতি মহৎ। তাহার 

সফল্গে সর্বিএক1র বলে বলী। তীহাঁরা সকলে যজ্ঞের সময় যজ্ঞভাঁগ প্রাপ্ত 

ইয়েন । 

৪ 1, অর্ধ্যম] ও মিত্র ও সন্্রত্রগীমী বকণ এবহ যে কদ্রকে স্তব করিলে 

মনুষ্যগণের সুখ লাভ হয় । তিনিও মকতগণ এবং ভগ, ইহারা অমৃতের রাজা, 

সবের খোগ্য এবং পুর্টিবিধাঁনকর্ত] | 

৫ ॥ যখন অহির্কু্য জলের সহিত একত্র হইয়খ উপবেশন করেন। তখন 
সূর্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপুর্বক দিবারাত্র জলম্বরূপ ধন বর্ধণ করেন। 

৬। কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সেই দুই দেৰ এবং মিত্র ও বণ 

নিজ তেজের দ্বার! আমাদিগকে রক্ষ। ককন | তাঁহাদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ 

বিস্তর ধন প্রাপ্ত হয়, মরুভূমি তুল্য দুরবস্থা! হইতে পরিত্রাণ পাঁয়। 

৭) আমরাজ্তব করিতেছি; কদ্রেপু্্র বায়ুগণ, অশ্বিদ্বয় সকল দেবতখ, 

রথারূঢ় ভগ, বলবান্ খু, খুভুক্ষা; এবং সর্বরত্রগামী ইন্দ্র, এই সকল সর্বজ্ঞ 
দেবত1 রক্ষা ককন । 

৮। ইন্দ্র, খু, অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইতেছেন ; হে ইন্দ্র! যখন তুমি বেগ- 

বান ঘোঁটিক যৌজ্ন1 কর, তখন যজ্ঞকর্তীব্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি পাঁয়। সেই 
ইজ্দের উদ্দেশে যে সোম পাঁন হয়, ৬াঁহ| অসামান্য । তাহার উদ্দেশে যে 
যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, উহ মানুষের উপহুক্ত নহে, উহ! পৃথক প্রকারের ষজ্ঞ। 

৯) হেদেবনবিভ।! এই রূপ কর, আমাদিগকে যেন লজ্জিত হইতে 

নাহয়) এই নিমিত্ত তোমাকে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে অ্তব করণ হইয়! 

থাঁকে, ইজ আঁমাঁদিগের বলম্বরূপ; তিনি এই সকল ব্যক্তির যজ্ঞে আমিবার 

জন্য আপনার উজ্জ্বল রথ চক্রে যেন বাযুর্ণকে যোঁজন1 করিলেন, অর্থাৎ 

মহাবেগে আগমন করিলেন । 

১০। ছে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগের পুভ্রদিগকে প্রভূত অন্তর দাঁন কর, 
সেই অন্ন যেন তাঁবৎ লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়, যেন তাঁহ। বলকর হয়, 

যেন তা! ধন লাভের জন্য এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য 

উপযোগী হয়। 

১৫৭৮ 
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১১) হেইন্দ্র! তুমি যখন আমাঁদিগের নিকট অসিতে ইচ্ছা! কর, 

ভখন স্তবকাঁরী এই ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুক না, ইহাকে যজ্ঞ করিবার 
সময় রক্ষা কর। হে ধনদাঁভ1! তোমাকে খাহারা স্রেহ করে, তাহাঁদিগের 

বাদ লও। 

১২। আমার এই বিস্তুত ভ্তব দীন্তির সহিত স্থর্ষ্যের উদ্দেশে 
যাইতেছে ও মনুষ্যদিগের শ্রীরদ্ধি করিতেছে । যে রূপ তষ্ট 1 (ছুভাঁর) অশ্বে 
আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ [নর্মীণ করে । ইহাকে আমি তেমনি- 
ভাঁবে রচন1 করিয়াছি । 

১৩। ধাহাদিগের নিকট ধন কামন1 করি, তীহাঁদিগের উদ্দেশে এই 
সুবণুম্য়, অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট শব পুনঃ পুন১ আত করিতেছি । যেরূপ 

যুদ্ধের সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ অগ্রনর হয়, অথব! ঘটাচক্র এএণীবদ্ধ হুহয়] 
অগ্রপশ্চা্ভাবে উঠিতে থাকে, আমার স্তব গুলিও তন্রপ(১)। 

১৪। যে সকল দেবত1 পঞ্চশত রথে ঘোঁটক যোজন! করিয়! পথে গমন 

করেল, (অর্থাৎ যছ্ছে যাঁহবাঁর জনা), তাহাদিগের বর্ণন,যুক্ত স্তব আমি 
দু'শীম ও পৃথবাঁন,ও বেন ও অঙ্গুর রাঁম এই সকল ধনাঢ্য রাঁজার নিকট 
পাঠ করিয়াছি। 

১৫। এই স্থানে তান্ব ও পার্থ; ও মায়ব এই কয়েক জন খষি সপ্তসগ্ততি 
গাভী তৎক্ষণাৎ এ1থন। করিলেন । 

৯৪ সুং্ত | 

নোমনিষ্পীভীত করিবার প্রস্তর দেবতা । অধ খষি। 

১। এই সকল প্রস্তর কথ কহুক, অর্থাৎ শব্দ কৰক; জামরাগ কথ! 

কহি, ইছাীর1 কথা কহিতেছে, ইহাদের কথার কথা কও। যখন ক্ষিপ্রকারী ও 

১ এক খখনি চক্রের পরিধিতে অনেক গুণবি ঘটি সংঘোজিত থাকে, কুপের 

[ধ্যে সেই চক্র ঘুর্ণত হইয়! ক্রমান্বয়ে ঘটাগুলি জলে পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাকে 
টাচক্র কছে। এরুপ ঘটাচক্র অদ]াপি ব)বহ্ৃত হয়, অধমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও 
1জস্ছানে দেখিয়াছি । 

১৫৭৯ 



৮ আষ্টক, ৪ অধায়।] ধেদ সংহিতা । [১০ মগুল, ৯৪ ভুক্ত । 

ছুঢ়তর এই এন্ঠরগুলি একত্র হইয়| স্তব করিবার ভঙ্গিতে শব্দ করে, তখন 

হে সোম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! ইন্দ্রের জন্য সোমপাঁত্র পুর্ণ কর। 

.২। এই গুক্তরগণ একশত ব্যক্তি অথৰ1 একসহম্র ব্যক্তির ন্যাঁয় 

শব্দ করিতেছে, ইহার! হরিঘর্ণ মুখ দিয়] চীৎকার করিতেছে । যজ্ঞের 

সময় এই সকল পুথ্যবাঁন্ প্রস্তর অগ্নির অগ্রেই. হোঁমের দ্রব্য ভোজন 

করে। 

৩। ইহার! শব্দ করিতেছে । ইহার মুখে সৌমস্বরূপ মধু ধাঁরণ 
করিয়াছে । যেমন মাংসাঁশীরা মাংস পাক হইলে আহ্লাদ স্ুচক রব করে, 

ইহারাঁও সেইরূপ রব করিতেছে । নবীন বক্ষের শাখা! ভক্ষণ কাঁলে সুন্দর 
রূপে ভন্কণ করিতে করিতে ব্ুধগণ যেরূপ শব্দ করে, ইহারাও তদ্রপ শব্দ 

করিতেছে। 

৪1 ইহার! মুখে ধারণপুর্বক মত্ততাজনক সোমরস এস্তুত করিষ! 

উচ্চৈঃস্থরে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছে । মোমনিষ্পীড়নকারী অন্কুলিদিগের 
সঙ্গে সংরস্ত করিয়! ইহার নৃত্য করিতেছে; ইহাদিগের শব্দে পৃথিবী 
প্রতিধনিত হইতেছে। 

৫। ইহাদের শব্দ শুনিয়! জ্ঞান হয়, যেন পক্ষীর! আকাশে কলরব 

করিতেছে, যেন মুগ বিচরণ স্থানে কৃষ্ণশার হরিণের! চলাচল করিয়! নৃত্য 

করিতেছে । প্রস্তরের দ্বার! নিষ্পীড়িত রসকে ইহার? নিম্নে পাঁতিত করি- 
ভেছে, যেন সূর্ষ্যের ম্যায় শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করিল। 

৩) যেমন বলবাঁন্ ঘোঁটকগণ পরস্পর মিলিত হইয়| রথের ধুর1 ধারণ- 

পূর্বক রথ বহন করে, প্রত্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, তন্রেপ 

এই প্রস্তরগুলিও আয়ত হইয়া ৫সাঁমরস বর্ষণ করিতেছে। ইহার] সোম 
গ্রাস করিতে করিতে শ্বাসসহকারে শব্দ করিল, ঘোটকদ্িগের ন্যায় ইহাদের 
মুখনির্গত এই শব্দ আমি শ্রবণ করিতেছি । 

৭| এই অবিনাশী প্রন্তরদিগের গুপকীর্তদ কর। দশ অস্গুলি'যখন 

সোমরস নিম্পীড়নকালে ইচ্ছাদিগকে স্পর্শ করে, সেই দরশঅঙ্কুলিকে 
যেন এস্ভরত্বরূপ ঘোটকদিগের দশটা বরত্রা বোধ হুয় অথব] দশটা যোক্ত 
(ঘোড়ার সাজ), অথব] দশটা যৌজন। (অর্থাৎ রথের বুতিবার রঙ্ছ), অথব! 

0৮৭ 



৮ চাষ্টক, ৪ অধ্যায় । ] খপ্বেদ সংহিতখ। [১০ মণ্ডল, ৯৪ ছুভ৮ 

দশটী প্রগ্রহ (রস) বলিয়। জ্ঞান হয়। অথব1 যেন টনি রথধুরা একত্র 

হুইয়! ইহারখ বহন করিতেছে । 

৮। সেই প্রস্তরগুলি দশটা অস্গুলিকে বন্ধন রজ্জুন্বরূপ পাইয় শীন্তর 
শীত্ব কার্ধ্য করিতেছে! তাহাঁদিগের উৎপাদিত সোঁমরস হুরিব্বর্ণ হইয়া 
আসিতেছে । সোমের অংশু (ঁট]) নিম্পীডিত হইয়! অন্নরূপ ধারণ- 

পূর্র্বক অমৃত রস নির্গত করে, তাহার প্রথম যে অংশ ইহারাই পাইয়া! 
থাকে। 

৯। সেই প্রস্তরগণ সোম ভক্ষণপুরর্বক ইক্দরের দুই ঘোঁটককে চুম্বন 
করিতেছে, অর্থ ইন্দ্রের রথে উপনীত হইতেছে । অংশু (ডাটা) হইতে 

রস নির্গত করিয়া গৌঁচশ্বের উপর যাঁইতেছে। তাহার সোমের যে 
মধু নির্গত করিয়া দেয়, তাহা পান কবিয় ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হইতে- 

ছেন এবং বষের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছেন । 

১০] হে প্রস্তরগণ ! সোঁমের অহখ)। (ডাটা) তোম।দ্রিগকে রূস 

দ্রান'করিবে, তোমরা যেন ভগ্র হইও না । তোমরখ যাহার যনে উপস্থিত 

থাক, তাহার। অব্বদাই অন্নবান ও কুতেভাজন হয়, তাহার ধনবান্ 

লোকের ন্যাঁয় উজ্জ্বল তেজোযুক্ত হয়। 

১১। হে প্রস্তরগণ! তোমরা! নিজে ভম্ন না হইয়| অন্যকে ভগ্ন কর, 

তোঁমাদ্িগের পরিশ্রম নাই, ঈশথিল্য লাই, মৃত্যু নাই, জর] নাই, রোগ 
নাই, তৃষ্ণা নাই, স্প,হ1 নাই, তোঁমরখ স্থুল, অথচ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ 

প্রভৃতি ক্রিয়া বিষয়ে তোমাদিগের যথেষ্ট পটুত| আছে। 

১২। তোমাদিগের পিতাস্বরূপ পর্বতগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়! স্থির 

৮ আছে, তাহার! পুর্ণাভিলাষ হইয়াছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ 

করে ন1। তাহার অরারহিত, হুরিদ্ববর্ণ রৃক্ষবিশিষট, হরিঘর্ণ সংযুক্ত 

হুইয়| (পক্ষীদি গের) কলরব দ্বার! ছ্যলোক ও ভুলোক পুর্ণ করে। 

১৩1 যে রূপ রথারোহীগণ রথচর্যা1 ক্ষেত্রে রথ চাঁলাইয়! শব্দ 

উত্থাপন করে, তন্রপ প্রস্তর সোমরুস নির্গত করিবার সময় শব্দ করে। 
ধন্য বপন কারীর বীজ যেমন বপন করে, তদ্তরপ ইহার! সেম বিকীর্ণ 

: করিতেছে । ভক্ষণ করিয়! উহ! নষ্ট করিতেছে ন|। 

দা ১ 



৮ অই্টক, ৪ অধ্যায়।] খথেদ সংহিত! | [১* মণ্ডল, ৯৪ সক । 

১৪। সোম নিষ্পীড়িত হইলে, প্রস্তরের! শব করিতেছে, যেন ত্রীড়া, 

সক্ত শিশুর! ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করিয়! (ঠেলিয় দিয়া) শব্দ 

করিতেছে । যে প্রস্তর সোঁমরস নিম্পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে বসুকর, 

গর্ভরগণ সংবর্ধন1 পায়] ঘুর্ণিত হইতে থারুক। 



৮ আঅই্টক, & অধযায়। ] খথেদ সহহিত1 1 . [১০ মণ্ডল, ৯৫ তৃত। 

গঞ্চম অধ্যায়। 

৯৫ সুক্ত। 

পু'রুরব] ও উর্বশী খধি উাহারাই দেবত1(১)1 

১। (পুকরবাঁর উক্তি)_হে পত্তি তোম।র চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি 
শীঘ্র চলিয়া যাইও না, আঁমাঁদিগের উভরের কিথিও কথোপকথন আবশ্যক 
হইতেছে । এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়! না! বল! হয় 

ভবিষ্যতে মুখের বিষয় হইবেক ন1। 

২। (উব্বনশীর উক্তি)__তোমাঁর সথ্তি বাঁক্যালাপ কাঁরয়। আমার 
কি হইবে? আমি প্রথম উষার নায় (২) চলির। আনিয়াছি | হে পুৰকরব); 

আপন গৃহে ফিরিয়| যাও। বাঁযুকে যেনন ধারণ কর! যাঁর না, তুমিও 

তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না। 

,৩। (পুকরবার উক্ভি)--তোঁমার খিরিহে আমর তৃণীর হইতে বাণ 
নির্গত হয় নাই, জয়ন্তী লাভ হয় নাই; আমি যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক শতসহত্র 

গাভী আনয়ন করিতে পাঁরি নাই। রাঁজকাধয বীরশূন্য হইয়াছে, ইহার 
কোন শোঁভ1 নাই ; আমার সৈন্যগণ সিংহনাঁদ করিবার চিন্তা এককালে 

তাগ করিয়ছে। 

৪ (উর্বশীর উক্তি)_হে উধাঁদেবী ! সেই উর্বশী শ্বশুরকে ভোঁজ- 
নের সামত্রী দিতে যদি ইচ্ছ!। করিতেল, তাহা হইলে সন্গিছিত গৃহ হইতে 
শয়ন গৃহে যাঁইতেন, তথায় পিবারাত্রি ্বাঁমর নিকট রূমণ স্থুখ অন্তে।গ 
করিতেন । | ] 

& | হেপুকরবা! তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে রমণ কঠিতে । 

কোনও সপত্বীর সহিত আমার প্রতিদ্বন্দিতা ছিল না, আমাকেই নিয়ত 

(১) এই স্ৃক্তে উর্শী ও পুরুরবার বৈদিক উপাখ্যান আঁখ্যণত হইয়াছে । 
পুরুরব। অপর] উর্বশীর লহিত কিছুকাল লহ্ছবীন করিয়াছেন, উর্বশী এক্ষাণে 
পুরুরবাঁকে ছাড়িয়। যাইতেছেন | আমর] পূর্বেই বলিযছি, উর্বরশীর আদি -অর্থ 
উষণ, পুরুরবার আদি অর্থ হুর্ধ্য। হুর্ঘয উদয় হইলে উ্! আর থাঁকে ন1। 

(২) উর্ধশীর আদি অর্থ উষ!) তাছ। যেন এই উপমদ্বার। কবির মনে অল্প ই- 
রূপে উদ্রেক ছইতেছে। 



৮ আষ্ট্রফ, ৫ অধ্যায়।] খখেদ সংহিত। [ ১০ মণ্ডল, ৯৫ হৃক্তি। 

সন্ভ্ট করিতে । ভোঁমীর গৃহে আঁমি আগমন করিলাম, তুমি আমার রাজা, 
তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হইলে। 

৬। (পুকরবার উক্তি)__স্মজুর্ণি, শ্রেণি, লুম্ব, আপি, হ্রদে চক্ষু 
গ্রন্থিনী, চরণ্ু, আমার এই যে কয় মহিল| ছিল, তুমি আজিবাঁর পর তাহার! 

আর আমার নিকট বেশভুষ! করিয়া আঁলিত না । গাঁতীগ* গৃহে যাইবার 

সময় যেমন শব্দ করে, তাঁহারা আর সেরূপ শব্দ করিয়। আমার গৃহে 
আসিত ন1। 

৭। (উর্ববশীর উক্তি)_-পুকরবখ যখন জন্মগ্রহণ করিলেন। দেব মহি- 
লারখ দেখিতে আসিল, নিজ ক্ষমতায় যাঁহাঁর! গমন করে, সেই নদীর পর্য্যন্ত 
সংবদ্ধন! করিল ) হে পুঁকরব1 ! দেবতারা! দন্গ্য বধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল 

যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য সংবর্ধন| করিতে লাগিলেন (৩)। 

৮। (পুকরবাঁর উক্তি)-পুকরব। নিজে মনুষ্য হইয়! যখন অপসর1- 
দিগের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহার! আপন রূপ ত্যাগ করিয়। অন্ত- 

ধান হইল। যেমন হুরিণী ভর পাইয়1 পলাঁয়ন করে, অথবা রথে যোঁজিত 

ঘোঁটকের| যেমন ধাঁবমন হয়, তদ্ররপ তাঁহার! চলিয়! গেল। 
৯) প্ুকরব] নিঞ্জে মনুষ্য হুইয়! দেবলাঁকবাসিনী অপসরাঁদিগের 

সঙ্গে যখন কথ1 কহিতে এবং তাহা দিগের শীর ম্পর্শ করিতে অগ্রনর হই- 

(৩) হুর্য্যরূপ ইন্দ্রই দহ্যান্্প অন্ধকীরকে হনন করেন। পুরুরবার হুর্ষ্যের 
সহিত একতণ এই কদর] কতক পরিমাণে চিত হইভেছে। 

৫6111)90 [১0012 88 28 80 81010127340 19109 01 & 30107" 1)6:0 76001709 0181015 

ন 07002, 109799585 20806 %  *::60005 101) 2000) 11517 207 01)0081) 7858 

18 87618] 089৫ 0 80000, 3৫৮ 606 2006 20১ 10101) 019808 0112081]7 10 ০, 1৪ 
৪180 81160 6০ 0010: 10 (119 81789 06 ৪1000. 0: 0:20 00100] 4.9.১ 260 ++ % 

(58880126 1851, 9810), 7881099 200078528 09118 101708911 ড8182)1018 (১৭ খক্), 
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৮ অঙ্ক, ৫ অধ্যায় । ] খধেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ৯৫ সুক্ত। 

হইলেন, তখন তাহার! অদর্শন হইল, নিজ শরীর দেখা ইল লা, ভ্রীড়াঁদক্ত 
ঘোঁটকদিগের ন্যায় পলাঁয়ন করিল | 

১০। যে উর্বশী আঁকাঁশ হইতে. পতনশীল বিদ্ভাতের দ্যায় উজ্জল 
ধারণ করিয়াছিল এবং আমার দকল মনোর্থ পূর্ণ করিয়াছিল, তাঁহার গর্ভে 
মহৃষ্যের শুরসে সুক্তী পু জন্ম গ্রহণ করিল। উর্বশী ভাহাঁকে দীর্ধায়ু ককন। 

১১।  (উর্ধশীর উক্তি)-_হে পুৰরবা ! তুমি পৃথিবীর পাঁলনের জন্য 
পুজের জম্মদ্রান করিলে; আনার গর্ভে নিজ বীর্ষয পাঁতিত করিলে । সর্বদ! 

আমি তভোঁমাঁকে কহিয়াঁছি যে, কি হইলে আমি তোমার নিকট থাকিব নল, 

কারণ আমি তাহ! জ'লিতাঁম। তুমি তাহা শুমিলে না; এক্ষণে পৃথিবী 
পলন কার্য পরিত্যাগ করিয়! কেন রথ| বাঁক্ব্যর করিতেছ। 

৯২। (পুৰরবাঁর উক্তি)--তোঁমাঁর পুত্র কবেই ব। আমার প্রতি শ্রীতি 
প্রদর্শন করিবে? আর যদি আমার নিকটে আঁমে, তাঁছ! হইলে মেকি 

রোদন করিবে ন1? অশ্রুপাঁভ করিবে না? পরস্পর তীতিযুক্ত স্ত্রী 
পুকষের বিচ্ছেদ ঘটাহইতে কাহার ইচ্ছ! হয়? ততোঁমার শ্বশুরের গৃহে যেন 
অগ্সি প্রদীন্ত হইয়। উঠিল, (অর্থাৎ তোমার বিরহ সম্ভাঁপ অসহা)। 

১৩1 (উন্বশীর উদ্ভি)স্"আমি তোমার কথার উত্তরে কহিতেছি) 
পু তোমার নিকট যাহয়। আঞ্রুপাঁত, ব1 ক্রন্দন করিবে না । আমি উহার 

মল চিন্ত! করিব। আঁমাঁর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন কারয়াঁছ, তাহাকে 
তোমার নিকট প্রেরণ করিব | ছেনির্ববোধ ! গৃহে ফিরিয়া যাও। আমাকে 

আর পাইবে ন।| 

১৪1 (পুরুরবাঁর উদ্তি)--তবে তোমার প্রণরী (আমি) অদ্য পতিত 
হুউক, আর কখনও যেন উন্বিত ক হয়। সে যেন বছ দুরে দুর হই] 
ঘাউক। দে যেন নিঃখতির অঙ্কে শরিত ছউক, ৰলৰান্ বকগণ তাঁহাকে 
তক্ষণ ককক । ৃ 

৯৪: উর্বশীর উক্তি)--হে পুৰরদ]! এরণপে মৃত্যু কামনা করিও 
না? ডচ্ছিন্ন যাইও. ন!, ছুর্দান্ত রকের1 তোঁমাকে ঘেন ভফ্ষণ ন1 করে। ' স্ত্রী" 
লে।কের প্রণয় গু।য়ী হয় ন1। স্ত্রীলে কের হৃদয় আর ব্লকের হৃদ্ন চুই এক 
প্রকার । | 
১ ৯৪৮৫ 



৮ আটক, €অধ্যায়। ] খণ্েদ সংহিতা । [ ১৯ মণ্ডল, ৯৬ শক্ত! 

১৬। আমি পরিবর্তিতরূপে ভ্রম। করিয়াছি, মনুষ্যদিগের মধ্যে চারি 
ব€সর রাঁত্রিবান করিয়াছি(), দিনের মধ্যে একবার কিধিওৎমাত্র যত পাঁন 

করিয়! তাহাতেই ক্ষুধ! নির্ত্তিপুরর্বক ভ্রমণ করিয়াছি । 

১৭1 আমি বসিষ্ঠ (অর্থাৎুনূর্যয), অন্তরীক্ষ পুর্ণকাঁরিণী আঁকাঁশগ্রিয় 
উর্বশীকে (অর্থাৎ উষধাকে) আমি আলিঙ্গন করিতেছি । তোমার সুকুতের 
সুফল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাঁকে। (হে উর্বশী)! ফিরিয়! আইস, 

আমর হৃদয় দ্ধ হইতেছে! 

১৮। হে ইলাপুভ্র পুকরব1! এই সকল দেবতা তোঁমাঁকে বলিতেছেন 
যে, তুমি মৃত্যুজয়ী হইবে, স্বকীয় হোম দ্রব্য দ্বার দেবতাঁদিগের পুজ1 করিবে, 
তুমি স্বর্গে যাঁইয়। আমোদ আহ্লাদ করিবে । 

৯১ সুক্ত। 

ইন্জ্রের ঘেখটকদঘ্বয় দেবতা । বন্ধ খষি। 

১। হেইজ্র! এই মঙ্গাষজ্ধে তোমার ছুই ঘেটককে তব করিয়াছি। 
তুমি শব্রহিংসাঁকাঁরী, তুমি প্রকৃটরূপে মত্ত অর্থাঁৎ উৎসাহযুক্ত হও, ইহ 

প্রার্থন|! করি । তুমি হরিত্বর্ণ অস্বযোঁগে আঁসিয়! ঘতের ন্যায় চমত্কার 
জল বর্ষণ কর, তুমি উজ্জ্বলরূপী, তোমার নিকট আমার স্ততিবাক্য সকল 
গনন ককক । 

২। তোমার ইন্দ্রকে যজ্ঞের দিকে ডাঁকিয়াছ, দেবার়তন অর্থাৎ য জু" 

ঘুছের দিকে ইন্দ্রের ছুই খোটককে চালাই আনিয়াছ, তোমার! ইন্দ্রের 
বলবীর্ধ্য ঘেঁটকসমেত অব কর, দেখ, যেমন গাঁভীগণ হদ্ধ দেয়, তদ্ত্রপ 
ইন্জ্রকে হুরিত্বর্ণ জোমরসের দ্বার! আপ্যাঁর়িত কর হইতেছে। 

৩। ইহার যে লৌহনির্দ্মিত বজ্ত, তাহা হরিত্বর্ণ; তাহ1 বিলক্ষণ. 
শত্রু সংহার করে, তাঁছ! দুই হস্তে ধুত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান্, সুগঠন 

হনুবিশিষট, এবং বাঁণ দ্বার! সক্রোধে শক্র সংহার করেন। হরিৎমৃর্তি 
সোমরসদ্বার! ইজ্রকে অভিষিক্ত কর! হইল। 

(8) মুলে “ অবলং গাত্রীঃ শরদঃ চতত্রঃ' আছে। মক্ষমূলর অনুবাদ করিয়- 
ছেন 1।-- 7 এস০)৮ স161 টি £008 01008 06 01১9 809000- 

১৫৮৬ 



৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায়| - খণ্থেদ সংহিতা ॥ [১০ মণ্ডল ৯৬ ভুক্ত ! 
পু পপ স্পস্ট 

দস 

৪। আকাশে সুর্যের ন্যাঁয় উজ্জ্বল বজ্জ ধৃত হুইল। নে যেন 
আপন বেগে সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিল, সুগঠন হুনুবিশিষট সোমরস পান- 

কাঁরী ইন্দ্র লেখহময় বজ্তদ্বার' ত্রকে নিধন করিবার সময় অপরিনীম দিপ্তি 
প্রাপ্ত হইলেন। 

৫।॥ হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র! পুর্ব্বকীলের ঘজমাঁনেরা তোঁমাঁকে 
স্তব করিত, তুমি যজ্কে আঁদিতে। তুমি উদ্্বল হও। হে উজ্দ্বপরূপী ! 

তোমার জর্প্রকার অন্ন প্রশংসার যোগ্য, নিরূপম ও উজ্ভৃল। 

৬। স্তবযেশগ। বস্ত্রধারী ইন্দ্র যখন সোঁমরস পাঁনের আমোঁদে প্ররত্ত 

হয়েন, ভখন ছুই উজ্জ্বল ঘোঁটক রথে যোজিত হইয়! তাঁহাকে বহন করে । 

উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেক বাঁর সোঁমরস নিম্পীডিত হয় এবং হরিৎুবর্ণ 

সেখমরস নংস্থাপিত হইয়া! থাকে । 

৭। অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট দেঁমরস রাখ! হইয়াছে, মেই 
সোঁমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের ছ্দিকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে। হরিত্বর্ণ 
ঘেটকের৷ তাহার যে রথকে যুদ্ধে লইয়| যাঁয়, সেই রথ এই রমণীয় নোমযাগে 
আসিয়া! অধিষ্ঠান হইয়াছে ॥ 

৮। ইন্দ্রের শুশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লে+ছের ন্যায় দৃঢ়কায়, 
তিনি সো'মপাঁরী, শীত্র শীত্র ০সাঁমপান করিয়া শরীর স্ফীত করেন । যজ্ঞই 

তাহার সম্পত্তিন্বরূপ» হরিত্বর্ণ ঘোটকের! তাহাকে যজ্জঞে লইয়া যায় । 

তিনি ছুই ঘোটকে আরোহণপুর্ববক সকল ছুর্গতি দুর করিয়া দিন । ্ 

৯॥ তাহার দুই উজ্জ্বল চক্ষু ক্রুব নামক বজ্ঞপাঁত্রের মত যজ্ঞের 
উপর নিক্ষিপ্ত হহল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করিবাঁর জন্য উজ্জল হুনুদ্বয় 
কম্পিত করিতেছেন। পরিষ্কার চমনের মধ্যে যে চমত্কার পসোঁমরন 
ছিল, তাহা! পান করিয়া তিনি আপনার দুই ঘোঁটকের গাত্র মান! 
করিতেছেন। র 

১০। উজ্জ্বল ইজ্ের আবাঁসস্থান দণাবাপৃথ্থিবীর মধ্যেই বিদ্যমান 
আঁছে| তিনি অশ্বারূঢ় হইয়। ঘোঁটকের ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে যান । অতি 
উৎকৃ্ট স্তব উহাকে বর্ণনা! করিতেছে । হে উত্ত্বল ইন্দ্র! তুমি আঁপনার 
ক্ষমতাঁদারা প্রচুর অন্ধ দিয়! থাক । 

.। ১৫৮৭ 



৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায় । ] খণ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৯৭ সৃজ্ | 

১১] হছে ইজ! তুমি মহিমাদারা দ্যাবাপৃথিবী বাণ করিয়! 
নিত্য নুতন চমশুকাঁর স্ভব পাইয়। থাঁক। হে অনুর! গাঁভীগণের উৎকৃষ্ট 
স্থাঁদ উজ্ত্বপ স্ছর্য্যের নিকট প্রকাশ কর। (উত্তম গোঁ্ঠ দেখাও)। 

১২। ছে উজ্দ্বল সুগঠন হনুবিশিষ্ট ইন ! ঘোটকগণ তোমার 

রথে যোঁজিত হইয়! তোমাকে মনুষ্যের যঙ্ছে আঁনরন ককক । তোমার 

জন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তত হইয়াছে, তা! পান কর। দশ অঙ্গুলি- 

দ্বার যে জোঁম প্রস্তত হইয়! যজ্জের ইলনিরারিনি। হয়, যুদ্ধের সময় 
তাহ! পাঁন করিতে ইচ্ছা কর। 

১৩ । হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! এথমে যে সোম প্রস্তুত হইয়াছিল, 
তাঁহাঁত পাঁন করিয়াছ । এক্ষণে যাহা প্রস্তুত হুয়াছে, তাহ! কেবল 

তোমারি জন্য । হে ইক্জ! এই মধুযুস্ত সোম আশ্বাদন কর। হে 

এচুর ₹ষ্টিকাঁরী! তোমার উদর আর্ডকর ।. 

ই 
০ এপি শি 

ওষধি দেবতা ১ ভিষকৃ খষি(১)। 

১) পুর্বকাঁলে তিন যুগ ধরিয়া! দেবতারা যে অমন্ত প্রাচীন 
ওষধি স্যফ্টি করিয়াছেন, দেই সকল শিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশত সপ্ত স্থান 
বিদ্যমান আঁছে, আমি এইরূপ জ্ঞান করি 

২। হে জননীস্বরূপা ওষধিশ্বণ! তোমরা মৃর্তিকাতে রোহন 
কর, অর্থাৎ উৎপন্ন ও তোমাঁদিগের একশত এমন কি একসহত্র স্থান 
আছে। তোঁমাঁদিগের ক্রিয়া! শত প্রকার, নিক আমার আরোগ্য বিধান 

কর । | 

৩ । হে পুপ্পবতী ফল প্রসবকারিবী ওষহ্গ্ণ ! তোমরা রোগীর 
প্রতি সন্ভষ্ট হও। তে'মর! ঘোওকের ন্যাঁয় জরশীল মৃতিফাতে জন্ম 
গ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা! কর। 

(১) এই হুক্তিটী ওবধূ. ও রেখাগের চিকিৎল। সম্বন্ধে | ইহার শেষ অংশে নেক 
গুপি পীড়া অধরোগ্যের মন্ত্র লক্ষিত হয়| অপেক্ষাকৃত অধিক | 

৯৫৮৮ 



৮ আষ্টক, & অধ্যায়। ] খগ্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ৯৭ ভুত । 

৪ | হে দীপ্তিশাঁলী ওষখিগণ! তোমরা জননীচ্ঘপ । তোঁমা- 

দিগের মমঙ্গে আমি স্বীকার করিতেছি, ধে আঁনি চিকিএসক ব্যক্তিকে গোঁ, 

তশ্ব, বস্ত্র, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আঁছি। 

৫ 1 হে ওবধিগণ! অশ্ব্খ বক্ষে তোঁষর! উপবেশর কর। পলাশ 

বক্ষে ভোঁমর। বাস কর 1 যখন রোগীর প্রত অনুগ্রহ কর, তখন 

তোঁমাদিগ্রকে গাঁতী দান কর! উচিত হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ঠ কৃতজ্ঞতার 
ভাঁজন হও । 

৬। যেমন রাঁজাগণ যুদ্ধে একত্র হন, তজ্ধপ থে ব্যক্তির নিকট 
ওষধিগ্ণ মিলিত হয়, (অর্থাৎ যে ওষধী জানে) সেই বুদ্ধিমান ভি্বকৃ 

ব্যক্তিকে অর্থাৎ চিকিৎসক, কহে, সে রোগদিগ্রকে ধংস করে। 

৭। অশ্ববতী, সৌমবতী, ভর্জয়ন্তী, উদোজস্, প্রভৃতি তাঁবৎ ওষধি 
সংগ্রহ করিয়াছি, অভি প্রায় যে এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করিব । 

৮। হে রোগী! এই দেখ, যেমন গোষ্ঠ হইতে গাঁভীগণ বাহির 

হয়,' তদ্রপ ওষধিবর্গ হইতে তাহাদিগের গুণ সমস্ত বাহির হইতেছে, 

ইহার! তোমাকে তোমার স্যাস্থা ধন প্রদান করিবে। 

৯1 হে ওষধিগণ! তোমাদিগের মাতার নাম ইঙ্কৃতি। তোমরা 

রোঁগের নিহ্ৃতি স্বরূপ । যাঁহা কিছু শরীরকে পাঁড়। দেয়, তোমর!| তাহ! 
বেগবতী পক্ষিণীর ন্যায় বাঁছির করিয়! দাঁও। 

১০। যে রূপ কোন চোঁর গগাঁষ্ঠ অতিক্রম করিয়! যাঁয়, তদ্রেপ বিশ্ব- 
ব্যাপী সর্ধত্রগামী ওষধিগ্ণ রোগকে অতিক্রম করিল। শরীরে যে কিছু 

পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তাহা! দুরীকৃত করিল। 

৯১। যখনই আমি এই সকল ওষধিকে হস্তে গ্রহণ করিলাম এবং 

রোগীর দৌর্ধল্য নিরাঁকর। করিলাম, তখনই রোঁগের আত্ম! নউ হইল, দেই 
রোগ (তৎপূর্বের প্রাণকে আক্রমণ করিয়া যেন বসিয়াছিল | 

১২। যেরূপ বলবানু ও মধ্যবসত্বীব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ব করেন, 
ভদ্প হে ওষধিগণ ! তোমর] যাহাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রস্থিতে গ্রন্থিতে 
বিচরণ কর, তাঁহার রোগ সেই সেই স্থান হইতে দৃরীকনত কর | 



৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায় |] খথেদ' সংহিতা [ ১০ মণ্ডল, ৯৭ দুক্ত | 

লিপি ও পপ 9 আত পে প্র আপ আপ | পপ পপ | পপ সপ পপ পপ পপ তা আপস তত আজ জপ পপ পা স্পা পাপা শত পিস | পপ কী পাপা 

১৩1 চাঁষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রতবেগে উরিষ। যায়, অথব! 

বায়ু যেমন বেগে গমন করে, অথবখ গোঁধা যেমন ধাবমান হয়, ছে রোগ ! 

তুমিও তদ্রেপ শীঘ অপস্থত হও । 

১৪। হে ওষধিগণ! তোমাদিগের একজন আর একজনকে রক্ষণ 

কৰক, তাহাকে আর একজন রক্ষা ককক। এইরূপে নকলে পরস্পর একমত 

ও এক কার্য্যকারিণী হইয়! আঁমাঁর এই কথ! রক্ষা কর। 

১৫। খাঁহাঁরা ফলবতী অথবা! যাহারা ফলবতী নর, যাহার! পুম্পবতী, 

অথব] যাঁহাঁরা তাঁদৃশ নয়, বৃহুস্পতিকর্তৃক উৎপাদিত সেই সমস্ত ওষধি 

আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষণ ককক । 

১৬। কেহ অভিমম্পাত করাতে আমার যে পাপ হইয়াছে, অথব| 

বকণের পাশ অথবখ যমের নিগড় ছইতি এবং অন্যান্য সকল দেবত! 

সহক্রীস্ত পাপ হইতে ওষধিগণ আমাকে রুক্ষ। ককক। 

১৭। ওষধিগণ স্বর্গ হইতে নিম্ে পতিত হুইবাঁর সময় বলিপ্নাছিল, 

আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি, তাঁহ'র কোন অনিষ্ট উপস্থিত 
হয় নাঁ। 

১৮। সোঁম যে সকল ওষধির রাজা, যাঁহরি1 অসংখ্য এবং নান! উপ- 

কার করিয়! থাঁকে, হে ওষধি ! তুমি তাঁহাঁদিগের শেষ্ঠ | তুমি বান! পুর্ণ 

করিতে এবং হৃদয়কে নুখী করিতে সমর্থ । 

১৯ । (দাম যে সকল ওঘধির রাজ, বাহার! পৃথিবীর নান! স্থানে 
বিস্তত আঁছে, ব্রহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত, দেই সকল ওষধি এই রোগী 
ব্যক্তির বলাধাঁন কর, অথব1 এই উপস্থিত ওষধিকে বীরধ্যবতী কর। 

(এ স্থলে ভিষক যে ওষখিটী উপস্থিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তাহার] 
বিষয়ে কহিতেছেন) | 

২০। হে ওষধিগণ! আমি ভোঁমাদিগের ধননকর্তী, আনি যেন নি না 
হই, এবং যাহার জন্যে খনন করিতেছি, সেও যেন নষ্ট না হয়। আশা" 

দিগের যাহ। কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদর হউক, চতুষ্পদ হউক, সকলি যেন 
নীরোগ থাকে। 



৮ অক, ৫ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিতা | [৯* মণ্ডল, ৯৮ হত | 

২১। যেসকল ওবধি ব্মামার এই বাক্য শুনিভেছে, জথৎ। যাহার! 

অতি দুরে আছে, সেই সকল ওষধি একত্র হইরণ1 এই উপস্থিভ ওষধিকে 
বীধ্যবতী কর। 

২২। ওষধিগ্ণ মোঁমরাঁজাঁর সহিত এই কথোপকথন করিতেছে, হ্হে 

রাজন্ ! ভাত যাহার চিকিতস1 করে, তাহাকেই আমর! পরিত্রাণ করি। 

২৩। ছে ওষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ; যেখানে যত রক্ষ আছে, সকলেই 
তোম1র নিকট ধীন|। যে আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তা করে সে যেন আমা- 
দিগের নিকট হীন হয় । 

৯৮ আুক্ত | 

নান দ্েবতখ | দেৰাপি খষে। 

১। হেবৃছস্পতি! তুমি আর্মার জন্য প্রতোক দেবতাঁর নিকটে গমন 

কর। তুমিগিত্র, বা বকণ, ব| পুষাঁই হও, অথব আদি ভ্যগণ ও বনুগণসমেত 
ইন্্রই ব1 হও, তুমি শস্তনূ রাঁজার জন্য (১) মেঘকে বারিবর্ধণ করাও । 

২। হেদেবাপি! কৌন এক বিজ্ঞ শীত্রগামী দেব তোমার নিকট 
হইতে দৃতন্বরূপ হইয়া আমার নিকট আগমন ককক। হে বৃহস্গতি। 

আমাদিগের প্রতি অভিমুখ হইয়।! আগমন কর। তোমার জন্য উজ্ল্ুল 

স্তব মুখে ধারণ করিয়াছি ) 

৩। হে রৃহম্পতি! আঁঙ্াদিগের মুখে এমন একটী উজ্বল স্ব 

তুলিয়| দাঁও যাহ! অস্পৃহটতা! দোঁষে দূবিত ন| হয়, এবং উত্তমরূণে স্করিত 
হয়। তন্দ্রা আমরা শস্তঘূর জন্য বৃ্ি উপস্থিত করি। মখুযুস্ত রস 
আঁকাঁশ হইতে আগমন ককক্। 

8) মধুহৃক্ত রসগুলি অর্থাৎ বর্টিবারি আমাদিগের নিমিক আগমন 
ককক। হে ইন্দ্র! রথের উপর সংস্থাঁপনপুর্ববক বিস্তর ধন দান কর। ছে 
দেবাঁপি ! এই হেখমকার্ষেয আসিয়! উপবেখন কর, কালে কালে ঘদবতা- 
দিকে পুজ| কর, ছোমের দ্রব্য দয়] সম্ভষ্ট কর। 

(১) রজার অনুষ্ঠিত বজ্েে বোধ হয়, নক বযচ্ 
হইয়াছিল। | | 



৮ অই্টক, ৫ অধ্যায়।]  খর্থেদ সংহিত1। [ ১০ নও, ৯৮ হুক 

৫| . খর্টিসেনের পুক্ত দ্েবাঁপি খবি দেবত'দিগের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব 
স্থির করিয়া হোম কারতে বসিলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হইতে 
স্বর্গের বুর্টিবারি নীচের সমুদ্রে আনয়ন করিলেন ॥ 

৩। এই উপরের সমুদ্র(২), অর্থাৎ আঁকাশমধ্যে দেবতার! জল 
আচ্ছাদন করিয়া রাঁখিয়াছিলেন। খা্িসেনের পুর দেবাঁপি সেই জল 
সঞ্চালিত করিলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্কৃত ক্ষেত্রভুমির উপর ধাঁবমাঁন 
হুইল । 

৭ যখন শন্তনুর পুরোহিত দেবাঁপি হোঁম করিবার জন্য উদ্যোগী 

হইয়] বটি উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যাবদার1 নিরূপিত করিলেন, তখন 
বুহম্পতি সন্তুষ্ট হুহয়! ভীহাঁর মনে সেই স্ততিবাক্যের উদয় করিয়া! দিয়! 
ছিলেন । 

৮। হে অগ্নি! খর্টিসেনের পুত্র মনুষ্যজাতীর, দেবাপি উজ্জল হইয়া 
তোমাকে প্রজ্লিত করিয়াছে । তাৰ দেবতার সহকাঁরিত। প্রাণ্ড হইয়! 

তুমি ব্্টিবর্ষণকাঁরী মেঘকে প্রবর্তিত কর । 

৯1 তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। যাঁবতীয় প্রাচীন ধ্ষি 

যজ্ঞের সময় স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমার সেব1 করিয়াছিলেন । হে রোহিত- 

নাঁমক অশ্ববিশিষট অগ্নি! আঁমাদিগের যজ্ঞের দ্রিকে সহস্রসংখ্যক সম্পত্তি 

রথে বহনপুর্বক লইয়া আঁইল। 

১০। হে অগ্নি! এই দেখ নবনবতীসহত্্ রখবাহিত সম্পত্তি তোমাকে 
আুতি দেওয়া! হইল। হেবীর! তাহ দ্বারা তোম'র প্রাচীন শরীর 
সকল রৃদ্দিযুক্ত কর । আঁনাদিগের প্রার্থনা! শুনিয়া আকাঁশ হইতে বডি 
আনয়ন কর। ূ 8 

১১। ছে অগ্নি! এই নবতিসহস্্র আহুতি ; বু্টিকারী ইন্্রকে ইহার 
ভাঁগ দাঁও। কাঁলে কাঁলে দেবতাঁদিগের নিকট যাইবার জন্য থে পথ বিদ্য- 
মান আছে, . ভাহ! তুমি জান, অতএব. গুলাঁন নামক বাক্তিকে সিসির 
দেবতাঁদিগের নিকট সংস্থাপন কর - 

(২) খখেদের অনেক ক্ছলে আকাশকে সী বল। হইয়াছে । আকাশ জলীর 
বলিয়া অনুভব ছিল । ১২ খৰু দেখ। 



৮ আষ্টক, ৫ অধ্যায় । ] খগেদ সংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ৯৯ তু । 

১২। হে অগ্নি ! শক্রদিগের দুর্গম পুরী সকল ধংস কর। রোগ দুর 
কর, রাঁক্ষমদিগকে তাঁড়াইয়! দেও। প্রকাঁগড আকাশে থে এই .সমুক্র বিদ্য- 

মান আঁছে, তথা হইতে অগরিলীম জল এই স্থানে আলিয়া দ1ও । 

৯৯ স্যুক্ | 

ইন্দ্র দেবত।। বশর খৰি। 

১। হে ইন্দ্র! তুমি বুঝি! বুঝিয়! চমত্কার সম্পত্তি জাঁমাপিগকে 

প্রেরণ করির] থাঁক, উহ? প্রচুর হুইয় উঠে, উহা! অতি উৎ্কৃ্ী, উহাদ্বার! 
আমাদিগের শ্ীরদ্ধি হয় । সেই ইন্দ্রের বল রদ্ধির জন্য কিই বা দেগয়] 

যাইতে পারে? তাহার নিমিত্ত রত্রনিধনকাঁরী বজ্রনিম্মিত হইয়াছে। তিনি 
রৃটিবর্ষণ করিলেন । 

২| তিনি দীপ্ডি ধারণপুর্ধক বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত কণিয়া! যজ্জে সাম- 

গানের নিকট গমন করেন । তিনি বলপুব্বক অনেক স্থান অধিকার করেন । 

তিলি এবস্থ।নবসী মকতগণ্র সহিত শক্র পরাভিব করেন । তিনি আদিত্য - 

দিগের সপ্তম ভ্রাতী। ভীহাঁকে ত্যাগ করিয়া কোন কর্যযই হুইবাঁর নহে। 

৩। তিনি নুচাঁক গতিতে গমনপূর্ববৰ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 
ভিনি ম্বর্ব বস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হুয়েন। তিনি 
অরচলিতভাঁবে শতদ্বীরিবিশিষ্ট শক্রপুরী হইতে ধন অপহরণ করেন এবং 

ইক্ছ্িয়প্রারণ ছুরাত্মাদিগকে নিজ তে:জ পরাভব করেন । 

৪। তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়! মেঘে ভ্রমণ পুর্ব্বক উব্ধরা ভূমিতে 
প্রচুর জল ৫মচন করেন । নই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়! 

বৃততুল্য জল বহাইঃ়| দেয়; ভাহাঁদিগের চরণ নাঁই, রথ নাই, ফ্রোণিই 
'তাহাদিগের অশ্ব(১)। 

৫1 সেই ইন্দ্র বিন! প্রাথনাঁয় অভি-1ধ পুর্ণ করেন, তিনি প্রকাণ্ড, 
ছর্থাম তাহার নিকটেও যাঁয়না, তিনি নিজস্থান ত্যাগ করিয়া কত্রেপুক্ত্ 
মকৎগণের সহিত এই স্থানে আগমন ককণ। আমি বত, আমার পিতা- 
মাতাঁর মনের কেশ বোধ হয় দুর হইল, বারণ জানি যাইয়। শত্রর অন্ন 
ইরণ করিয়াছি এবহ শক্রদিগকে রোঁদন-করাইয়াছি । 
(৯ অর্থাৎ ভোাখি (ভোভ) দ্বারা জল লইয়! ক্ষেত্রে সেচন করে। 



৮ অষ্টক, « অধ্যায়।] খখেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ৯৯ ভাজ 

৬। সেই প্রভূ ইন্দ্র বছল চিহুকারকাঁরী দাস জাঁতীয়কে শাসন করিগ)- 

ছেম, মন্তকত্রয়বিশিষ্ট ষটচন্ষু শক্রকে দমন করিয়াছেন। ত্রিত ইহার 
তেজে তেজম্বী হইয়া লৌখ্রর ন্যায় নিস নখরিশিউ অঙগলি দ্বারা বরাহফে 

বধ করিয়াছে। 

৭। ভীঁহাঁর কোঁন ভক্তকে যদ্দি শক্রর! যুদ্ধার্থে আহ্বাঁন করে, তাহা 

হইলে তিনি দর্পভরে শরীর উন্নত করিয় শত্রু হিংস! করিবার উৎকৃষ্ট অন্ত 

প্রান করেন। তিনি মণুষ্যদিগের অব্রোৎকৃষ নেতা, দন হত্যার সময় 

উত্তমরূপে দর্শন দিয়! মান্য ইন্দ্র অনেক শক্র পুরী ধংস করিলেন। 

৮। তিনি মেঘসমূহের তৃণমরী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আঁমাদিগঞ্চে 
ভবনের পথ দেখাইয়াছেন । তিনি আঁপন শরীরের সব্বাঘশে সোম 

সেচন করিয়! শ্যেনপক্ষীর ন্যায় লৌহতুল্য তীক্ষু দৃঢ়পাফ্ি” ভাগের দ্বার! 
'নুযদিগকে বধ করেন। 

৯। তিনি পরাক্বাস্ত শক্রদিগকে দৃঢ় অক্ত্রার1 দ্র করিয়! দেন। 
কুৎস নামক ব্যক্তির স্তব শুনিয়া শুষ নামক অন্ুরকে ছেদন করিয়াঁছেপ। 

যিনি স্তবকাঁরী কবি উশনাঁকে কবচ লইয়া দান করিলেন। তিনি তীহাঁকে 
ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দাঁন করেন। 

১০। তিমি মগুষ্যহিতকারী মকতগণের সহিত ধন দিতে ইচ্ছা করিয়া 

ধন পাঁঠাইয়শছেন। তিনি বকণের ন্যায় নিজ তের্জে সুী এবং ক্ষমতাবামু। $ 

ভিনি রম্যমুর্তি, কাঁলে কালে রক্ষাঁকর্তী বলিয়। সকলে তাঁহাকে জানে। : 

তিনি চতুষ্পাদ শক্রকে নিধন করিলেন । 

১১। খজিশ্বী নামক উশিজের পুজ্র তাহাকে স্তব করিয়। বজদ্ারা 
পিগ্রুর গেোঁষ্ঠ বিদীর্ণ করিলেন। যখন দেই উশিঞজের পুত সোম এত 

করিয়। যজানুষ্ঠানপুর্বক স্তববাব্য বহিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র আসি! 
নিজতেজে শক্রপুরী ধংন করিলেন । 

5২) হে অর্খর ইন্জ! আঁমি বত্র। প্রচুর হোঁমজ্রব্য দিবার জন্য পাঁদ- 
চারী হইয়া! তোঁমার নিকট আঁসিয়াছি। তুমি আলিয়] এই ব্যক্তির, রি | 
আমার মঙ্গলকর; অন্ন ও যল এবং টি গৃহ, এমন বি দকল ব্তই 
দান বর। 



৮ ভাষ্ক, ৫ নাধ্যায়।] খথেদ সংহিত। | [১০ যণডল, ১৪০ ভুক্ত । 

১৩০ সুত্ক্ু। 

বিশ্বেদেব। দেবভা। ছবসুযু খষি | 

১। হে ইঞ্জ! তৌদ্াঁর সমকক্ষ এই শত্রু টসদ্যকে বধ কর। ভ্ভব 
গ্রহণ ও সোমপানপুর্বক আমাদিগকে রক্ষা! করিবার জন্য জাঁগনক হও; 
জবমাদিগের উইরদ্ধি বিধান কর। অন্যান্য দেবতার সঙ্থিত সবিত। আঁমা- 
দিগের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষণ ককন | জর্ধনংগ্রাঁহিণী অদিতি দেবীকে প্রার্থন। 
করি। 

২। উপস্থিত খতুর উপযুক্ত ষজ্জভাগ বুষ্কের জন্য বাঁয়ুকে দাও, ভিনি 
বিশুদ্ধ মৌমপান করেন, স্বাহাঁর যাইবার সময় শব্দ হয়| তিনি শুভ্রবর্ণ 
হদ্ধের প।নক্রিয়াতে এবত্ হইয়াছেন । অব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি । 

৩। আমাদিগের খজুতাঁভিলাষী ও অভিষবকারী যজমানকে দেব- 

সবিতা অন্নদান করুণ। যেন সেই পরিপক অন্নদ্বারা দ্েবগণের অর্নণ 
করিতে পারি। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি | 

৪| ইন্দ্র প্রতিদিন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকুন । লোমরাঁজ! 

আমাদিগের যজ্ঞে অধিষ্ঠান হউন। বন্ধুগীণ যে প্রকার আয়োজন করিয়।- 

ছেল, উক্ত কার্ধ্য সেই প্রকারে সম্পন্ন হউক | সবর সংগ্রাহিণী, ইত্যাদি । 

৫ ইন্দ্র চমত্কার অন্ন দান করিয়! আমাদিগের দেহ রক্ষা করিলেন। 

হে বৃহম্পতি ! তুমি পরমাধু প্রদান করিয়1 থাঁক। যজ্ঞই আমাদিগের 
গতি, মতি, রক্ষক ও জুখন্বরূপ | অর্বষংগ্রাহিণী, ইত্যাদি । 

৩। দেবতাঁদিগের বল ইন্দ্ুই ন্ষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থিত অগ্নি 
দেবতাঁদিগের স্ব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, কার্ধ্য নির্বাহ করেন । তিনি 

যজ্ঞের সময় পুজ্য ও রূমনীয় এবং অন্মদাদির অতি আতীয় | সর্ববসংঞ্র!- 
হিণী, ইত্যাদি। 

৭) হে বনুণণ! তোমাঁদিগের অগোচরে বিশেষ কৌন অপরাধ 
করি নাই অথব1 তোদাদিগের সাক্ষা তেও এমন কোনকাধ্য করি লাই যাহাতে 
দেবতাদিগের ক্রোধ হয়। হে দেবগণ ! জাঁমাঁদিগকে মিথ্যারপী করিও ন|। 
সর্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাঁদি। 



৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায়।] খখেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১০১ ভুক্ত | 

৮। €ে স্থানে মখুতুল্য সোমরস প্রস্তত হয় এবং পরে নিম্পীড়নের 

প্রস্তরকে উত্তমরূপে শুব করা হয়, সবিতা! যেন রোগ দুর করেন, পর্ব্বতগণ 
যেন তর্থাকার গুকতর অনর্থ অধঃপাতিত করেন। 

৯| ছে বসুগাণ! সোম প্রস্তত হইবার জন্য প্রস্তর উন্নত ছউক, তাঁবৎ 
শাব্রকে অশ্রক্ষীশভাবে পৃথক পৃথক করিয়! দাও। দেব সবিভা! বক্ষ 1 করেন, 
তীহাঁকে স্তব কর| উচিত। সর্বসংঞ্রাহিণী, ইত্যাদি । 

১০ । হে গীভীগণ! তোমর1 ঘাঁলভুমিতে বিচরণপুর্ববক স্থল হও, 
তোঁমর! বদ্রগৃহ্নে ছুপ্ধপাত্রে ছুগ্ধ দিদা থাক । তোমাঁদিগের দেহনির্গভ ভুগ্ধ 

সোঁমরসের উষধ স্বরূপ হউক। জর্করসহগ্রা হুণী, ইত্যাঁদ । 

১১। ইন্দ্র যজ্ঞ পুর্ণ করেন, সকলকে জরামুক্ত করেন, তিনি যুবা ও 
সোঁমযাঁগকারীদিগকে রক্ষ। করেন ও উত্তম স্তব পাইয়। অনুকুল হয়েন। 
তাঁহার স্বীয় আপীন পৃথিবীকে অভিষেক করিবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। 
সর্ববসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি । | 

১২। হেইন্দ্র! তামার ওজ্জুল্য চমত্কার, তাহ! যজ্ঞ পুরণ করে, 

তাঁদৃশ উজ্জ্বল্য প্রার্থনা! করিবার যোগ্য । তোমার দুদ্র্ষ কার্ধয সকল স্তব- 
কর্তীর অভিলাষ পুর্ণ করে । এই নিমিত্ত ছুবস্যু নামক খধি অতি রল 

রজ্জদ্বার1 গ1ভীর অগ্রভাগ সত্বর আকর্ষণ করিতেছেন । 

১০১ স্ুক্ত 

বিশ্বেদেৰ। দেবত1। বুধ খবি। 

১। হে সখাঁগণ ! একমল হুইয়| জাগরূক হও, অনেকে একন্থালবন্তী 
হুইয়। অগ্নিকে প্রস্বলিত কর | দধিক্র! এবং দেবী উহ! ও ইন্দ্রকে হছাঁ- 

দিগকে রুক্ষ! করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি । 

২। গন্তীব স্বরে, স্তব কর(১) ; অরিত্র গহযোগবাঁর! পর পারে উত্তর 
হওয়1 ঘাঁয়, এরূপ নেক! প্রস্তৃত কর; অস্ত্র কল *1ণিত ও শৌভিত কর ; 

হে সখাগণ ! উৎকৃষ্ট ঘের অনুষ্ঠান কর। 

(১) এই স্থান হইতে কয়েকটী খকে কৃষি কাধ্যের বিবুরণ পাওয়া] যায়। 



৮ জই্টক, ৫ অধ্যায়। ] ঝথেদ সংহিভ1। [১০ মণ্ডল, ১০১ স্যৃত্র ৷ 
সস পপ রা পি পা এ ৯ ০ ক জ 

শপ শিপন এ লশিশশাম্দিশ ভদলিপহিশিট পিটিশ সি তি 
পে পি সি ৮০৩ ৮ ওজাশি এ তা » শি হিটিিিতা শিশির টা ্ ্ সপ সা মক সত পেল এ জপ ৮০ ০-শ্থ ০০০১৪ পপ জকি পচ ৯ শত জজ 

৩। লাঙ্গলগুলি যোজন! কর ) যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে 
ঘে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর! হইয়াছে, তাঁহাঁতে বীজ বপন কর, আমাঁদিগের আ্ভবের 
সহিত আমাঁদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। স্যণিুলি (কাস্তে) নিকটবত্তর্ণ 
পর্কশস্যে পতিত হউক। 

৪। লাঙ্গলগুলি যৌজিত হইতেছে; কর্রকারগণ যুগ্ন সমস্ত পৃথক 
করিতেছে? বুদ্ধিমান্গণ দেবোদেশে লন্দর স্তব পড়িতেছেন । 

৫1 পশুরিশের জলপানস্বান প্রস্তুত ক্র; বরত্র! (চর্্মরজ্জ,) যোজন! 
কর) এই উদ্রিক্ত অক্ষয় ও মৌকার্ধাযুক্ত গর্ত হইতে জল সেচন করি । 

৬। পশুদিশের জলপানন্ব'ন প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্রি্ অক্ষয় 
জলপূর্ণ গর্তে সুন্দর চর্নরজ্জ, বিদ্যমান আছে; অক্রেশে জল সেচন করা 
যায়; ইহ| হইতে জল্ মেচন কর । 

৭। ঘোঁটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধন্য গ্রহণ কর, 
নিরূপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপুর্ণ পশু- 
দগের জলাধার এক দ্রোণ প্রাণ হইবেক। ইহাতে প্রস্তরনির্দিত চক্র 
আহে আর মনুষ্যদিগের পাঁনে!পযোশী জল।ধার ্কন্দ পরিমাণ হইবেক। 
ইহা জলপুর্ণ কর। 

৮। গ্োষ্ঠ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই মনুষ্যদিগের জল পাঁন করিবার 
জন্য উপযুক্ত, বহুসংখযক স্থুল কবচ জীবন কর, দৃঢ়তর লৌহুময় পাত্র 
নি্কাশিত কর, চমস দৃঢ়ীভুত কর, ইহ! হইতে যেন জল পরিস্রুত ন) হয় । 

৯। .হে দেবগণ ! তোঁমাদিগের ধ্যান জারত্তি করিতেছি, অগিপ্রায় 

যে তোমরা রুক্ষ! কর | সেই ধ্যান যড্তের উপযোগী, সেই ধ্য।ন তোঁমা- 

দিনকে যজ্ঞভাঁগ এরদাঁন করে। যেমন ঘাস ভোজন করিয়! গাভী সহশ্রধারায় 

ছুগ্ধ দেয়, ভদ্রেপ সেই ধ্যান যেন আমাঁদিগের অভিলাষ পুর্ণ করে। 

: ১০। কামর পাত্রে সংস্থপিত হরিত্বর্ণ সোমরসে ছুদ্ধ সেক কর। 

প্রস্তরময় কুঠারের দ্বার1 পাত্র প্রস্তুত কর। দশজস্গুলি দ্বার! পাত্রটী বেষ্টন- 

টন ধারণ কর। বহুনকাগী পশুকে রথের ছুই ধুরাতে যোজিত কর। 
১৫৯৭ 



৮ অইক, ৫ অধ্যায় ।] খখ্েদ সংহিত। [১০ মণ্ডল, ১০২ হস্ত, | 

১১। বহনকারী পশু রথের ছুই ধুর শব্দায়মাম করি | বিচরণ করি- 
তেছেঃ যেন ভুই ভার্ধ্যার' স্বামী রতিক্রিয়া করিতেছে । কাষ্ঠনিন্মিত 
শকটকে ইচ্ছার ক্ষাষ্ঠময় আঁধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন 

কর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিওন1 অর্থাৎ শকট যেন আধার ভ্রষ্ট 
নখ হয়। 

১২। হে কর্ম্াধ্যক্ষগণ ! ,এই ইন্দ্র সুখের দাতা, ইহাকে সুখময় সোঁম 
দাঁন কর, অন্ন দিবাঁর জন্য ই'হাঁকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। সেই ইন্দ্র 
নিষ্টিগ্রীর অর্থাৎ অদ্দিভির পুভ্র, তোমাদের সকলেরি সমান পীড়াঁভয়, 

অতএব রক্ষার জন্য তীঁহাঁকে এখানে আহ্বান কর, যে তিনি সোমপান 

করিবেন। 

১০২ সুত্। 

ইতর দেবত| | মুদীল খষি | 

১) হে মুদ্গল ! যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয়, তখন ভুর্দর্য 
ইন্দ্র তাহা! রক্ষা! ককন। হেইন্্র! এই বিখ্যাত যুদ্ধে ধনোপার্জনের সময় 
তুমি আমাদিগকে রক্ষা! কর ! 

২। মুদ্দীলের পত্বী যখন রথ হইয়া! সহত্রজয়িনী হইলেন, তখন 

বাঁযু ভীহার বন্ত্র সঞ্চালিত করিল, গাভীজয়ের সমগ্ন মুদ্গল পত়ী রথী 

₹ইলেন। ইন্দ্রসেন। নাঙ্গী সেই মুগ্গাঁলানী যুদ্ধের সদয় গাঁভীগণকে শক্র 
সৈন্য হইতে বাহির করিয়া! অনিলেন(১) | 

৩। হেইন্দ্র! অনিষকাঁরী নিধনোদাযত শক্রদিগের উপর বজপাঁত 
কর। দাসজাতীয় হউক, ব| জাঁ্ধ্জাতীয় হউক, উহাকে অগ্রকাঁশরূপে 
বধ কর(২)। ্ 

(১) যুদ্ধরুতথ নারীর [লরথিরপে বর্মন, থৃক]ুর..কথা।। ৩৬,৮, ও ১১ খকৃ 
দেখ । রঃ 

(২) আর্ধ)দিশের মধ্যে পরম্পরের অনেক টবরভাঁৰ ছিল ও যুদ্ধ হষ্টত। 
অনার্ধযদিগের মধ)ও অনেককে ভার্ধযধর্ম্ম গ্রহণ করিয়। মিত্রভাবে থাঁকিত তাহার 
প্রমাণ পুর্বে পাইয়ুঠছি। 

১৫৯৮ 



৮ আষ্টক,৫ অধ্যায় ।] খর্বেদ সংহিতা! । [ ১০ মণ্ডল, ১৩২ সুত্র | 

৪। দেখ এই বৃষ মহাঁনদ্দে জলপাঁন করিল, মৃত্বিকভুপ শৃক্গ- 
দ্বারা খননপুব্ধক শক্রর দিকে ধাইতেছে। তাঁহার মু ভাঁরবৎ লঙ্গমাঁন 

আঁছে, সে আহ।রাথাঁ হইয়? ছুই শৃদ্দ শাণিত করিয়! শীত্র আঁসিতেছে। 
৫ | মনুষ্যগণ এই বৃষের নিকটে শিয়া ইহাকে চীৎকার করহিল্, যুদ্ধ 

মধ্যে ইহাঁকে প্রস্রীব করাহিল । তাঁহাঁতে মুদ্গল উত্তম আঁহারপটু শত- 
সহত্্ গাঁভী জয় করিলেন । 

৩। শাত্র হিৎসাঁর জন্য বূষ যো্িত হইল; ইহর্বর কেশধাঁরী সারথি, 
অর্থাৎ মুদ্গলানী (স্ত্রীলোক বলিয়া কেশধারী) শব্দ করিতে লাগিলেন । 
রথে যোঁজিত সেই ব্লকে ধরিয়! রাঁখ। গেল না, দে শকট লইয়| ধাবমান 
হইল, সৈন্যগণ নির্গত হইয়া মুদ্গালানীর পশ্চাঁৎ পন্চাৎ চলিল। 

91 সেই বিদ্বান মুদ্গল রথের চক্রের পরিধি বাঁধিয়! দিয়াছিলেন। 

(কীশলসহকাঁরে রথে বূষকে যোজন1 করিলেন। নেই গাঁভীগণ্বে পতি, 
অর্থাৎ রঘকে ইন্দ্র রক্ষা করিলেন । সেই বৃষ দ্রতবেগে পথে চলিল | 

৮ প্রতোদর্ধারী ও কপর্দদী চর্মরঞ্জু্বার! কাঠ ধাধিতে ধাঁধিতে 

শচারুরূপে বিচরণ করিলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করিলেন । 
বনুসত্খ্যক গাঁভী স্পশ করিয়। ধরিয়া আঁনিলেন । 

৯। দেখ, যুদ্ধ সীমার মধ্য এই যে মুদ্ধার পতিত আঁছে, ইহা সেই 
রষের সহকাঁরিতা করিয়াছিল। ইহাদ্ার! মুকধাল শত্রসৈন্য মধ্যে শতসহজ্ 
গাভী জয় করিয়াছিলেন। 

১০ | অতি দুরদেশেও কেই বাঁ এ প্রকার কখন দেখিয়াছে £ যাহীকে 

রথে যোজন! কবিক্লাছে, তাহাকেই আরোহণ করাহিয়াছে ! ইহাঁকে ঘা নজল 
দেয়না, অথচ এ রথখুরার উল্ত ভার বহন করিতেছে, এবং এভুকে জয়ীও 
করিতেছে(৩) । 

১১। মুদ্বীলাঁনী বিধবার ন্যায় নিজে ক্ষমতা প্রকাঁশ করিয়া পতির ধন 
গ্রহণ করিলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যাঁয় বাঁণবর্ষণ করিলেন। ঈদৃশ সারথি 

(৩) এই খকের অর্থ অষ্প, সাঁয়ণের ব্যাখ্য।হইতেও বিশদ হয় ন1। তবে 
কপ্পন। কর) ষাইতে পারে যে, মুদ্দার রুষরূপনী হইয়। যুদ্ধে রথ টানিয়। ছিল; বোধ হয় 
এই প্রকার প্রবাদ অবলম্বন করিয়। ইহ) লিখিত হইয়ীছে। 



৮ অইক,৫ অধায়।] খথেদ সংহিতা । 1 ১০ যণ্ডল ১০৩ ভৃতত 

দ্বারা আমর যেন জয়ী লাভ করি। আষাঁদিগেরও যেন অন্তর প্রভৃতি 

ল/ত হয়। | 

১২। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের চক্ষু স্বরূপ ; খাহাদিগের চক্ষু 
আছে, ভাহাদিগের তুমি চক্ষু । তুমি বারিবর্ষণকারী; তুমি ছুইটী পুৰষ- 
জাঁতীয় অশ্ব রজ্ভু্ধীর1 একত্র দন্ধন করিয় চলিত কর এবং ধনদাঁন কর। 

১০৩ সুক্ত 

ইজ্দ্রও অপ দেবত1। অআপ্রতিরথ খষি। 

১। ইক্দ্র সব্বব্যাপী শক্রদিগের পক্ষে তীক্ষু, বষের ন্যায় ভয়ঙ্কর 

শক্রবধকারী, মনুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মনুষ্যের! ত্রস্ত হয় | শব্র্দিগিকে 
রোদন কণাঁন, সর্ধদা সকল দিক দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর টৈন/ তিনি 

একাকী জয় করিয়াছেন। 

২। হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগ্ণণ। ইন্দ্রকে সহাঁয় পাইয়া! জয়ী হও, বিপক্ষ 
পরাভব কর। তিনি শক্রকে রোদন করান; র্বদা সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ 

করিয়! জয়ী হয়েন, তাঁহাঁকে কেহ স্থান ভ্রাট করি'ত পারে না, তিনি দুবীর্ষ, 

তাহার হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিন্ধণ করেন। 

৩। বাণধারী ও তুণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহার সঙ্গে বিদ্যমান আছে, 
তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকাঁলে বিস্তর শত্রর সঙ্গে যুদ্ধকরেন; ধাহারই 
অভিমুখে গমন করেন; তাঁহাঁকেই জয় করেন, তিনি সোম পাঁন করেন, তাহার 
বিলক্ষণ ভুজবল ও ভ1নক ধনু, সেই ধন হইতে বাণ ত্যাগ করিয়া শত্রু 
প.তিত করেন 

৪1 হে রুহণ্পতি ! রাঁক্ষসদিগেকে বধ করিতে কফিতে এবহ শক্রদিগকে 

পীড়া দিতে দিতে রথযোগে আগমন কর। শক্রসেনা ধংস কর, বিপক্ষ 

যোদ্ধণদিগকে মারিয়া! ফেল, জয়ী হও,অ।মাদিগের রথগুলি রুক্ষ কর। 

৪। হে ইন্দ্র! তুমি শক্রর বল'বল জাঁন, তুমি বহু্ণালের প্রাচীন, 
উৎকৃষ্ট বীর, তেজস্ী, বেগবাঁন, ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী । বী4দিগের 
প্রতি ধাবমান হও, প্রাঁণিদিগের পতি ধাঁবমাঁন হও, তুমি বলের পু স্বরূপ | 
এভাঢূশ তুমি গাঁভী জয়ের জন্য জয়ণীল রথে আরোহন কর। 



৮ জষ্টক, ৫ অধ্যায় |] খর্ধেদ সংহিত1। [ ১৭ মণ্ডল, ১০৩ স্ৃত্ত | 

৬। ইন্দ্র মেঘদিগকে বিদীর্ণ করেন, গাঁভী লাভ করেন, তাহার 
হস্তে বস্ত্র; তিনি আস্থর শক্রসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। হে 

আত্বীয়গণ! হ্হাঁর দৃষ্টান্ত বীরত্ব কর; ছে সখাঁগণ ! ইহার অনুসারী 
হইয়] পরাঁক্রম প্রকঁশ কর। র 

৭। শত যজ্ঞকাঁরি বীর ইক্্র মেঘদিগের পিকে ধাঁবনাঁল হইতেছেন, 

তীহাঁর দয়! নাই, তিনি স্থাঁনভ্রম্ট হয়েন না, শত্রসেন! পরাঁভব করেন, 
তাহার সঙ্গে কেহ যুদ্ধ করিতে পাঁরে ন1) যুদ্ধস্থলে তিনি আঁমাদিগশের 
সেনাবর্গকে রুক্ষ! ককন। 

৮। ইন্দ্র তেই সকল সেনার সেনাপতি । র্লহম্পতি তাঁহাদিগের 

দক্ষিণে থাকুন, যজ্জঞেপষোগী পোঁম তাহাদিগের অগ্জে থাকুন? মকখগণ 

বিপন্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেবসেনাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন ককন। 

৯। বারি বর্ষণকারী ইন্দ্র, রাঁজ। বকণ, আদিত্যগণ ও মরত্গীণ, ই'হ- 

দিগের ক্ষমত| অতি ভরাঁনক | মহানুভ1ব দ্বেবতাগণ যখন ভূবনকে কম্প।- 

স্বিত করিয়! জরী হইতে লাগিলেন, তখন কোলাহল উত্থিত হইল । 

৯০ | হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, অস্মদীয় অনুচরদিগের মন 

উৎসাহিত কর | হে ব্রত্রবধকাঁরী ! ঘে'টিকদিগের বল উদ্রিস্ত হউক, 
জয়শীল রথের নিরোধ ধানি উদ্খিত হউক। 

১১। যখন ধজ! উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আঁমাদিগেরই দিকে 
থাকেন; আঁমাঁদিগের বাণগুঁল যেন জয়ী হয়; আঁমাদিগের বীরগণ যেন 
শ্রেন্ঠ হয়; হে দেবতাঁগণ! যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা কর। 

১২। .হেঅপৃ1(১) ! তুমি চলিয়! যাও) এ সকল শক্রর মনকে 

প্রলৌভিত কর; উধাদ্িগের শরীরে এরবেশ কর) উঠ্াদিগের দিকে যাও; 
শোকের দ্বারা উহাদিগের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন কর; শক্রগণ অন্ধকারমর় 

রজনীর সহিত একত্র হছউক। 

' (১) “পাপ দেবত11” সাঁয়ণ। “ব্যাধির্বধ ভয়ং ৰা।” নিরুক্ত । ৬1১২ | 
«€ [00 ৪৪7৪ 0১9 ০0. 019808 & 0196%88, ]0 09 50010:05079168 2৮090016100. 60 

1018 15931007১ স0]. 9, 19 19091860009 আ০10. 88 0900111)% 9, 0000988,---][ 0178 

52780667628) ০], % (1884), 0. 110, 10069, 



৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায় | ] গ্প্বেদ সংহিতা [১০ মণ্ডল, ১০৪ সুত্ত 

১৩। হে মনুষ্যগণ ! অগ্রসর হও, জয়ী হও) ইজ্জ তোঁমাদিথেকে 

দুখী ককন। তোঁমারা নিজে যেমন ছু্ার্য, তোঁমাদিগের বাঁছও তেমনি 

ভরঙ্কর ছউক। 

১০৪ স্থস্তু। 
ইন্দ্র দেবতা! অষ্টক খবি। 

১। হে পুকহুত। তোমার জন্য সোম প্রস্তুত কর] হইয়াছে, ছুই 
তি হর দ্বার! শীগ্র হ্ছে এস | প্রধান প্রধান স্তোঁভাগ্ণ তোমার উদ্দেশে 

স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে এ সোঁম দিয়াছেন। হে ইন্দ্র! মোম 

পান কর। 
২। হে হরিনাঁমক ঘোঁটকের স্বামী ! কর্মাধ্যক্ষগণ যাহ! প্রস্তত 

করিয়! জলে পরিক্ষার করিয়1 লইয়াছেন, সেই সোঁম পাঁন কর, উদর পূর্ণ 
কর। প্রস্তরগণ যাহ! ভোঁম'র জন্য সেচন করিয়! দিয়াছে, তাহ? দ্বার! মত্ত 
হণ, শ্রাশংস1 সকল গ্রহণ কর। 

৩1 হে হরি নামক অশ্বের স্বামী! সেম প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি বর্ষণ 
কাঁরী, যজ্ঞে আঁসিবে বলিয়! ভোঁমার পাঁনের জন্য প্রচুর সোম দিতেছি। 
হেইন্দ্র! উত্তম উত্তমস্তব পাইপ আঁমোঁদ কর। বিবিধ কার্ধ্য কর, নাঁন! 
একারে তোঁমার স্তন হউক। 

&। হে ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্র! উশিজ.বংশীয়ের! যজ্ঞ করিতে জানে ।, 
তোমার আঁএয় পাইয়! তোমার প্রভাঁবে অন্তলাভ করিয়! এবৎ সন্তানসস্থতি 
প্র€প্ত হইয়! যজমাঁনের গৃহে রহিল, তাহার! সকলে আমোদ করিয়। তোমাকে 

স্তব করিতে লাগিল । 
৫।॥ হে হরিনামক ঘোঁটকের প্রভু! তোমার সব সুন্দর, তোমার 

সম্পত্বি চমতকার, তোঁমার ওজ্জ্বল্য স!তিশয়, তুমি যে সকল সুন্দর যথার্থ 
ক্তর প্রণয়ন করিয়াঁছ, তাহ! দ্বার! তোমাকে শব করিয়] বিস্তর লোঁকে নিজে 
রক্ষ1 পাইয়াছে এবং অপরকে রক্ষ1 করিয়াছে । 

৩। ছে হুরিনীমক অশ্বের এভু ইন্দ্র ! ঘে সোম প্রস্তুত করা হই- 
ছে, ভাহ! পান করিবার জন্য হরিনামক দুই ঘেখটকযোগে সকল 
যজ্ঞে গমন কর। তুমি ক্ষমতাঁবাঁনৃঃ যদ্ত তোঁমাঁকেই প্রাপ্ত হয়, তুমি যজ্ছের 
বিষয় অবঞ্ধস হইয়| দান কর। | 

৯৬৪২ 



৮ অই্টক, ৫ অধ্যায়।] খর্থেদ সংহিত। [১০ মগুডল, ১০৫ সুত্ত | 

শট শশী শী স্পা শশা শী 
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৭ | বীহাঁর অপরিমিত অন্ন আঁছে, যিনি শক্রদিগকে পরাঁভব করেন 

যিনি সোঁমে প্রীতিলাভ করেন, ধাঁহাঁকে স্তব করিলে আনন্দ হয়, বাহার 
বিপক্ষে কেহ যাইতে পাঁরে ন।, স্তব সকল তাঁহাঁকে ভূষিত করিতেছে, স্ব" 

কর্তার প্রণাঁমগুলি তীহাঁকে পুঁজ! করিতেছে । 

৮ । হেইক্র! অতিচনত্কাঁর ও অপ্রতিহত গত্যুক্তা সাঁতনদী 
তে, তুমি সেই নদীযেগে শক্রপুরী ভেদ করিষ়1 সিদ্ধু পাঁর হইলে। 

তুমি দেব মনুষ্যের উপকাঁরার্থ নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করিয়! দিয়াঁছ । 

৯। তুমি জলসমূছের আঁচ্ছ দন খুলিয়! দিয়াছ, তুমি একাকী উল্লি- 
খিত জল আনয়নের জনা মনোযোগী হইয1ছিলে। হেইন্দ্র! বৃত্রবধ উপ- 
লক্ষে তুমি যে সকল কার্ধ্য করির়াছ, তন্বার সকল সংসারের শরীর পোঁষণ 
করিয়াছ ॥ 

১০ | ইন্দ্র মহাঁবীর, ক্রিয়াকুশল, ত.হাঁকে স্তব করিলে আনন্দ হয়। 
উৎকৃষ্ট স্ব উদয় হইয়া! ইহাকে পূজা! করে। তিনি বৃত্রকে বধিলেন, সংসার 
সষ্টি করি:লন, হ্ষমতীযু-্ত হইয়া! শএঞপরাঁভব করিলেন, বিপক্ষসেনার 
প্রতিকুলে গমন করিলেন | 

১১। (5০1 ৮৯। ১৮ খকের সহিত এক)। 

সস পপ ক পি 

১০৫ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবত1| সুমিত্র অথবা ছুর্মিত খবি। 

১। হে ইন্দ্র! তুমিভ্তব বাঞ্চ! কর, স্ব পিয়াছি; বর্টির জন্য প্রচুর 
সোম প্রস্তুত করিয়াছি; কৰে আমাদিগের ক্ষেত্রের জলপ্রণালী বাঁরিপূণ 

হইবে ? 

২। তাহার ছুটী পুকষ ঘোঁটক মুশিক্ষিত, অনেক কার্য/ করে, নু্টীই 
উজ্জ্বল ও কেশযুক্ত ॥। তাহাঁদিগের পতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করিবার জন্য 

আগমন ককন। 

৩ | বলবান্ ইন্দ্র যখন শোভার জন্য ঘোঁটক যোজন! করিলেন, তখন 
পাপের কল সকল অপথত হইল, তখম মনুষ্যের পরিশ্রম ও ভয় আর রহিল 

ন, অর্থাৎ মনুষ্য মুখী হইল । 

৯৬১০৩ 



৮ অই্টক, ৫ অধ্যায় ।] ধণ্থেদ সহিত । [ ১০ মণ্ডল, ১০৫ সুতা ॥ 

৪1 ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পুজা প্রাপ্ত ভইয়| ধন সমস্ত একত্র আকর্ষণ 
করিয়া দিলেন | তিনি নান! কাঁধ্যকারী শব্দায়মাঁন দুই ঘোঁটক চাঁলাইতে 
লাগিলেন | 

৫] তিনি কেশবিশিপ্ট প্রকাণ্ড দুই ঘোঁটকে আঁরোহণপুর্বক আঁপ- 

নার দেহ পুর্টির জন্য আপনার সুগঠন ছুই হুনু চাঁলনাপুর্বক আহার 
প্রার্থন! করেন | 

৬। ইক্রের ক্ষমতা অতি ন্ুন্দর ; তিনি সুক্তী, মকতদেবতাঁদিগের সহিত 

যজমানকে সাঁধুবাঁদ করিলেন । তিনি মাঁতরিশ্বীতে থঠকেন ; যেরূপ খভুগণ 

ক্রিয়/কৌশলে রথ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ বীর ইন্দ্র নিজ বলে 
নাঁন। বীরের কার্য সম্পাদন করিলেন । 

৭) তিনি দম্ত্যকে বধ করিবার জন্য বজ্ত প্রস্তত করিয়াছিলেন; তাহার 

শমুশ্র, হরিত্বর্ণ ; তাহার ঘে'টিকও হরিত্বর্ণ ; তাহার হনুদেশ সুশ্লী; তিনি 
আকাশের ন্যায় বিশাল। 

৮1 আঁমাদিগের পাপ সমস্ত লঘু কর; আমর! বেন খকের প্রভাবে 

খকৃশুন্য ব্যক্তিদ্রিগকে বধ করিতে পারি £ যে যজ্জে স্তবের সম্পর্ক নাই, তাহা 

কখন ভবযুস্ত যজ্ঞের ন্যায় তোঁমাঁর প্রীতিকর হয় ন1(১)। 

৯। যজ্জগুহে যজ্ঞভাঁরবহনকাঁরী খত্বিকৃগণ বখন ক্রিয়। আরম্ত করিলেন, 

তখন তুমি যজমাঁনের সঙ্গে এক নৌকাঁয় আরোহণ করিয়া! আপনার কীর্তি 

প্রতিষ্ঠা কর, অর্থাৎ যজমানকে তাঁরণ কর। 

১০। যে গীভী দুগ্ধ বর্ষণ করে, সে তোমার শুভের জন্য হউক, যে পাত্র- 

দ্বার] তুমি নিজ পাত্রে মধু তুলিয়া! লও, সেই দব্বাঁ (হাতা) যেন নির্মল ও 

বল্যাঁণকর হয়। 

১১। হে বলশাঁলী! তোঁমার উদ্দেশে স্ুমিত্র এই প্রকাঁর শত স্তৰ 
উচ্চারণ করিলেন; দুর্সিত্র এইপূপ স্ভব করিলেন; যেহেতু তুমি দস্যহত্যা- 

বাঁপারের কুৎসের পুত্রকে রক্ষ/ করিয়াছ। (কুৎসের পুভ্রই ম্ুশিত্র এবং 
এই ক্ুৃত্তের খবি)। | 

(১) খাক্শুন্য লৌকের উল্লেখ । তাহাদিগের ধর্ম নুষ্ঠাঁন সবশুন্য। 
১98 



৮ অষ্টক, ৬ অধশীয় | ] খরেদ সংহিতা । ? ১০ মণ্ডল, ১০৬ স্ুৃত্ত | 

ষই্ট অধ্যায়। 

১০৩ স্থৃত্ত | 

অশ্বিদঘ্ধয় দেৰবত)। ভূতংশ খষি | 

১। হে অশ্বিদ্ঘয়! তোঁমর1 ছুনে আঁমাঁদিগের আাঁহাতি অভিলাষ 

করিতেছ ; যেরূপ তন্ভবায় বস্ত্র বরন করে, তদ্রপ অমাপিগের স্তব বিস্তার 

করিয়! দ্িতেছ(১)। এই যজমান উত্তমরূপে এই বলিয়া স্তব করিতেছে 

যে, তোঁমরখ একত্রে এস ।॥ চন্দ্র সুর্যের ন্যায় তোমর1 খাদ্য দ্রব্যকে 

আলেকিত করিয়! বসিয়াছ। 

২। যেরূপ দুই বলীবর্দধ ঘ(সপুর্ণ স্থানে বিচরণ করে, তদ্রুপ তোমর! 

যজ্ঞদালক্ষম ব্যঞ্তভির নিকটে গমন কর। রথে যোজ্জিত ছুই বৃষের ন্যায় ধন 

দানের জন্য ভোমর1 স্তবকর্তীর নিকট আসিয়া থাঁক। ঢোঁমর! দূতের 

ন্যয় লোৌঁকদিগের নিকট যশন্বী হও। ছুটীমহ্ষ যেমন জলপান স্থান 

হইতে অপন্হত হয় ন!, ভদ্রপ তোমরাও সোম পাঁণ হইতে অপন্ত 

হইওন]। 

৩। যেরূপ পঙ্ছীর ছুই পক্ষ পরস্পর দিলিত, তদ্রপ তোমারও 

পরস্পর মিলিত ॥ বিচিত্র ছুই পশুর ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আসিয়াছ 

বঙ্জকর্ভী অমির ন্যাঁজ তোমর দীপ্ডিযুক্ত 1 সন্ত্রবিহারী ছুই পুরোহিতের 

ন্যার তের নাঁন। স্থানে দেবপুজ৭ করিয়! থাঁক। 

৪। পিত! মাত যে রূপ পুন্ত্রের প্রতি, তন্রপ তোমর1 আমা দিগের 

আত্ীয় হও। অগ্নি ও নুর্য্যের ন্যায় তোমর! দীপ্তি“ঈীল হও; রাজার ন্যায় 

ক্ষিপ্রকারী হ৪, ধনবাল ব্যক্তির ন্যাঁয় উপশাঁরী হও) স্র্য/কিরণের ন্যার 

আডলাঁক দাঁনপুর্ধক লো+্দিগের নুখভোগের অনুকূলতা কর। নুখী 

লোঁকের ন্য।য় তোমরা এই যজ্জে আগমন কর। 

(১) তন্তবীয়ের উল্লেখ 



৮জঅই্টক, ৬ অধ্যাঁয়।] খণ্েদ সংহিতা. [ ১০ মণ্ডল, ১০৬ সুক্ত । 

০০ 
র্ 

&। অুচারুগতিশালী হুই রষেরনা য় তোঁমর! হষটপুষট ও নুরী, মিন 

ও বকণের ন্যায় তোমর1 যথার্ঘথদরশী, বদান্য এবং দুঃখ হুীস করিয়ণ আব 

লাভ কর, ছুর্টা ঘোটকের ন্যায় তৌমরা খাইয়। খাইয়! উন্নতশরীরবিশিষ্ট 
হইয়া, এবং আলোঁকময় আঁকাঁশে বাঁস কর। ছুটী মেষের ন্যায় 

তোঁমর1 আহাঁরাঁদি পরিচর্ধ্য1 প্রাপ্ত হইয়! পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্য ্গবিশিষউট 
হইয়াছ। 

৩। অস্কৃশ তাঁড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমার! শরীর অবনত করিয়] 
শাক্র সংহাঁর কর। শক্রনিধনকারীর সম্ভালের ন্যায় তোঁমর1 শক্রুকে বিদীর্ণ 

ও বধ কর| তেমরা এমনি নির্মল, যেন জলমধ্ে জন্মিয়।স্ধ; তেমর। 

বলবান্ ও জয়শীল  জেই তোঁমর1 আমার মরণধন্মশীল দেহকে পুনর্ববার 
যেঠবনবস্থ1 দান কর। 

৭| হে তীব্রবলশালী অশ্বিদ্ধয়! যেরপ দীর্ঘচরণবিশিষ্ট বাক্তি 
অন্যকে জল পার করিয়া! দেয়, তদ্রুপ তোমর! অমার জারাঁজীর্ণ মরণ- 

ধর্মশীল দেহকে বিপদ ছইতে পার করিয়! অভিল্ধিত বিষয়ে লইয়া চল, 

তোর খভুর ন্যায় অতি পরিষ্কার রথ পাইয়াঁছ। সেই শীব্রগামী রথ 

বাঁয়ুর ন্যায় উড়িয়! গিয়1 শকত্রর ধম আনিয়! দিয়ছে। 

৮। তোমরা! মহাবীয়ের ন্যায় আপন উদরে দ্বত ঢালিয়! দাঁও। 
তোঁমর৭ ধন রক্ষা কর এবং অস্ত্রধারী হইয়! শত্রু হিংস! কর। তোঁমর1 পক্ষীর 
ন্যাঁয় রূপবান ও সর্বত্র বিহারী, ইচ্ছামাত্রে তোমরা ভূষিত হও, এবং 
স্তবের জন্য যজ্ছে আগমন কর | 

৯| যেরূপ নুদীর্ঘ দুই চরণ থাঁকিলে গন্তীর জল পাঁর হঈবার সময় 
আশশ্রপ়্ পাওয়! যায়, তোমর1 নেইরূপ আশ্রয় দ1ও। তোমর! দুই কর্ণের 
ন্যায় স্বকারীর কথ! মলোযোগপুর্র্বক শ্রবণ কর। যজ্ঞের ছুই অঙ্গের ন্যায় 

আমাঁদিগের এই বিচিত্র যজ্ঞে আগমন কর । 

১০। শব্দকাঁরী ছুই মধুমক্ষিকাঁই যেমন মধু চক্রে মধুসেচন করে, তন্ত্রপ 
তৌমরা গাভীর আপীনে মধুতুল্য দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া! দাও ৷ শ্রমজীবী 
যেমন শ্রম করিপ1 ঘন্মান্ত কলেবর হয়, তদ্রুপ তোমর! ঘর্দের ন্যায় জল সেচন 
কর। যেমন ছুর্ববল গাভী ঘাঁসযৃক্ত স্থানে যাঁইয়! আহীর প্রাপ্ত হয়, তদ্রেপ 
তোমর1 যজ্ছে আসিয়া! আহার পাও । 



৮অষ্টক,& অধ্যায়। ] খগ্নেদ সংহিতা! । [ ১০ মৃগ্ুল, ১০৭ ছু ৷, 

১১) আমর স্তব বিস্তারিত করিতেছি, আহার বিতরণ করিতেছি, 

তোমরা একরথ!রঢ় হইয়! জমাদিগের যজ্ে। এস | গাভীর আপীন মধ্যে 
নুদিষট আহারের ন্যায় দুগ্ধী সঞ্চার হইয়াছে | ভূতাৎশ খধি এই স্ব করিয় 
অশ্বিয়ের ম.নারিখ পুর্ণ করিলেন | 

১০৭ জুক্ত 

দক্ষিণ দেবতা । দিব্য ধাষি। 

১। এই সকল যজমাঁনদিগের যচ্র নির্ধাহের জন্য নুর্যারূপী ইক্জের 
বিপুল তেজ প্রকাশ হইল। সকল প্রাণী অন্ধকাঁর হইতে মুক্তি পাইল, 

পিতলোকগণ যে বিপুল ব্যোত দিয়াছিলেন, তাহা! উপস্থিত হইল। সি 
দিবার প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষ্ট হইল । 

ই) যাঁচাীরা দক্ষিণ! দেয়। তাহারা স্বর্গে উচ্চ আসন প্র হযঃ(১) 
অর্থদাঁনকাঁণীর! কুর্য্যের সহিত একর হয় । শুবর্ণ দান করিম অমরত্ব লা 

করে; বস্ত্র তাঁর) সোঁমের নিকট যাঁয় | -সকলেই দীর্ঘায়ু হয়। 
৩। দক্ষিণ] দ্বতাদ্িগের উপয়ুস্ত কার্মর সম্পূর্ণ ভ1 প্রাপ্তিস্বরূপ, 

অর্থৎ দক্ষিণাগ্বর1 পুথ্যকম্ম পুর্ণত1 প্রাপ্ত হয়) ইহ! দেবপুজার অঙ্গ- 

স্বরূপ। যাহার! কুৎসিভাাঁর, তাঁহাদিগের কার্য দেবতার! পুণ করেন না। 
পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র দক্ষিণ! দেয়) নিন্দার ভর করে) তাহারা 
অনেকেই নিঞ্জ কন্ম পূর্ণ করিতে পারে। 

৪ | যে বাঁযু শতপথে বহমান, হয়েন, তাহার জন্য ও আঁকাঁশবত্তাঁ 
সূর্য্য ও অন্যান্য মনুষ্যহিতকারী দেবতাদিগের উদ্দেশে হোমের ভ্রবা দেওয়। 

ছয়। ধীহাঁব। দ্রেবতার্দিগকে পরিতৃপ্ত করেন এবং দাঁনও করেন, দা কণ! 

াধাদিগের“অভিলাষ জোহন অর্থাৎ পুরণ করিয়| দেন। এই দক্ষিণা প্রাপ্ত 
হইবাঁর অধিকারী সগুপুরে/হিত বিদ্যমান আছেন।' 

৫) দক্ষিণা্গীতীকে মকশের অগ্রে আহ্বান কর হয়; তিনি গ্রামের 

অধ্যক্ষ ছল, সকলে আগ্রে আগ্রে যাঁন। যিনি সর্ঝ প্রথম দক্ষিণ] উপস্থিত 

_ করেন, তীহাঁকেই জমি লোঁকদিগের রাজ] জান ফরি। 

(১) হ্বর্গলীভের কথা | দক্ষিণ, অর্থাৎ দানই এই হৃংভ্রর দেবতা, 



৮ অক, ৬ অধ্যায় ।] খথেদ সংহ্িত1। [১৪০ মণ্ডল, ১৮ নু | 

১1 যিনি কাগ্রে দক্ষিণ! দিয় পুরোহিতদিগকে তু করেন, তিনিই 
খুবি ও ব্রহ্ম! বলিয় কথিত হয়েন, তিনি যঞ্জের অধ্যক্ষ, সমিগানকর্তী, জ্ভব* 

উচ্চারণবর্তী॥ তিনি অগ্নির তিন মুর্তি অবগত হন। 

৭1 দরক্ষিণার নিকট ঘোঁটক, দক্ষিণার নিকট গাভী লাভ হয়; দর্ষিণণ 

ইইতে মনঃ প্রীতিকর সুবর্ণ লাভ হয় । আঁমাদিগের আত্মাস্ব্ূপ যে আহাঁর 

তাহা দক্ষিণ। হইতে পাঁওয়। যায় । বিজ্ঞব)ক্তি দক্ষিণাঁকে দেহরক্ষেপযোগী 

কবচের ন্যায় ব্যবহার করেন। 

৮। ভোজগণের(২) মৃত্যু নাই, তীছাঁরা অর্থহীনত! প্রাপ্ত হন না, 

ক্রেশ, ব্যথা, ব! দুঃখ পাঁন ন1। এই পৃথিবী, অথব1ন্যর্গে বাহ কিছু বিদ্যমান. 
আছে, তাহ] সমস্তই দক্ষিণ] তাহাদিগকে দেন । 

৪। ভোজের! ঘত ছুপ্ধীদ্রির উৎপাঁদমকাঁরিণী গীভী সর্দাগ্রে প্রাপ্ত 
হয়, তাহারা মদিরাঁর সারাংশ প্রাপ্ত ছয়; সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী নাঁরা 

তাহাঁরাই পায়; ভোজের ই স্পদ্ধীযুক্ত শত্রদিগকে জয় করে। 
১০ ভোজকে শীন্রগণমী ঘোঁটক ভূষিত করিয়। দেওয়] হয়! থাকে, 

ভাঁহারই নিমিত্ত সুরূপ1 নারী উপস্থিত থাঁকে; পুক্করণীর ন্যয় নির্মল এবহ 

দেবালয়ের ন্যায় বিচিত্র এই গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান জাছে। 

১১। সুন্দরবহনকাঁরী ঘেটকের! ভোঁজেক বহন করে; তাহারই জদ্য 
নুগঠন রখ উপস্থিত থাঁকে। দেবতাঁগণ যুদ্ধের সষয় ভৌজকে রক্ষ! কন 7 

যুদ্ধের সময় ভে।জ শক্রদিগকে জয় করে । 

“৬১৮- আও 

পণিগণসরম। দেবতী। তাহারাই খষি। 

১। হে সবম1! তুমিকি বানুয় এ স্থানে আনিয়া? ইহ] জতি' 

দুরের পথ। এ পথে আসিতে হইলে পশ্চাঁৎ দিকে দৃর্টিপ।ত করিলে আঁসা 
যায় ন, আমাদিগের নিকট এমনি বন্ত আছে, যাহার জন্য আঁিয়াছ? 

কয় রাত্রি থরিয়! জাদিয়াছ? নদীর জল পাঁর হইলে কি রূপে? । 

(২) “ভোজ” অর্থে লায়ণ ভো'জনদাত, অর্থ) দক্ষিণাদাত! করিয়াছেন। 



৮ আষ্টক,৬ অধ্যায় ।] খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১০৮ সৃক্ত 1 

৯। (সরমার উদ্ভি)_ইন্দের দৃতী স্বরূপ প্রেরিত ছইয়! আমি আাঁসি- 

রাঁছি। জে পণিগণ! তোমরা! যে বিস্তর গৌ'গন সংগ্রহ করিয়ছে, ভাঁহ। গ্রহণ 

করাই আমার ইচ্ছা! জঙস আমাকে রক্ষ1! করিয়াছে, জনের ভয় হইল, পাছে 

আমি উল্লঙ্ঘনপূর্ষক চলিয়া] যাই । এই রূপে নদীর জল পার হইরাছি(১) । 

ও। (পণিদিগের উক্তি)__হে সরম।! যে ইন্দ্রের দৃতী হইয়া তি দুর- 

দেশ ছইতে আসিয়াছ, সেই ইন্দ্র কিরূপ ? তাহাকে দেখিতে কি প্রকার? 

(১) .উষ্াকর্তৃক প্রীতঃকীলে আলোক উদ্ধ'রই উপমণচ্ছলে নরমাকর্তৃক গাঁ 

উদ্ধীররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই আখ্যান আবার শ্রীকদিগের মধ্ো ট্রয়ের 

হদ্ধের গণ্পরূপে বার্ণত হইয়াছে, এই ইউরোপায় মতটি আমা পূর্বেই উদ্ধত 

করিয়ছি। পুনরায় এ জ্ছলে সেটা উদ্ৃত করিতেছি। & 

* পু]10 017::076 00৪, (16 7899 0100) ৪0০ 07 0009 191) 01088, 00৮ 7০৮) 8০105 6109 

৪1050 7)617)0» 1389 7১৫01) 5০01612 09 10:9 [১০৬1;৪ 0£ 08115659, ৮7 109 1২181) 9150. 

006৮ 10101710010 07015-0003 8100 076]. ৪10 8102010155 10৮ 0001৮ 6৮০৮ 5 9৪৪ 

1919 826 2707 0০ 0৪ [07770061176 919 110090. 11 &. 0৮] 8710 5110) 8108901৩) 

0৮ 808166790 810) 0109 0703 0£ 0179 ৪0, 830 01) 10)0018 আা111 006 1765£079 (0910. 

8৮ 159৮ 20, 10900000986 018621066 1179 178 81098 01109 70) 0008%0 ) 8100 000015 

8১০০1, 8100 10108 10) 118100)175 001007988» 16 7085 09 1:15 & 1)০01)0. 509. 2 5৫17 

80088 136 08057065841 (1) ৪" 18 18 10010109007 500)6601011)5 00 00110511)8 

1)9 11:06 ৮10)- 8109 728 (00100. 16: 816 10958 19870 0109 10106 010103 ০০/৪১ ক ক 

4 গ)৪ 1068. (172 7201 51১60. 6০ ৪৫০০৪ 981: (1022 1৮৪0 81192181709 $০9 

[1709 10 1১9 01800%6150. 70 00 10100 9756 010))9 ৫০০ 01%10589। (1)005 0 

[0017 18 0068 100৮ ৪6০09 (0 1১০5০ 1৮৬) 089 09 ঞাযা 180006৮ 1170705. 1300 [78100 & 

20710 0136 01017 69000111868 10 00০ ০৫৪ 0185 ১০ 8567) 10176205205 20:00 ১৭ (80 

0107700 17) ]70106৫, 11 (097, ০ 208 09 91100 & 80095* ৮19 ৮৮০10 1:9901)159 

1) [76101, 009 8180 ০£ 01০ [01058:01, 0009 [100137) 98100285 062৮0810065 0905 

16:11], 0০6 0015 12 8৮৪10 ০00$0276 ৪00 ০৬৫1১ 0০ ০৮৪1 1) 01১01 
00০7+৮০০1]5 

১ চা ঙঁ সু চি রঙ ন্ট 

৪00910. 

51]1)6 81899 01105 18 00 ০ 169616700৩৫ 008 07110 51059 ০1 609 97956 0) 09 

8018 1)0 ৬৪ 9786 ০৬৫ 97706 219 00১90 01 01881 ১01৮1)056 0৩557830009 

'ত৮83, [0026 81696 10 119 0215)0)২1 10 15 1009 99010862796 0006100 0৫ 0109 23:1৯ 94 

৮১০৩ 9৫9, 88:50, 2005 চিম৪, 0985 ০6 51510 ঠা॥ 110৩ ০19 6০ 0) (91001)080058 ৩৫ 

[5815 5৪৮ 009 9796 10010011008 ০0৫ 1)01 £8111)158500888 019 (13910, ূ ক দঃ এ 

5৪ 18070 89 009 9913815700 1080)9 1281518 9093৪ 0])9 1০৮9 000361500 0 &া 

+):1০01$ 1010056]1 00181670851] ০ 10601001950 ৬111) 009 1০০৬০ 1)0 69117500 

১৪:৪০/৫.--0085 01116789026 0 4427978296 (1882), 
৪০1. 11, 60. 513 ৮০ 9১6, 

১৬৪৭ 



৮অকই্টক, ৬ অধ্যায়।। ] খথেদ সংহিত!|। [ ১* মণ্ডল, ১০৮ ছু 

তিনি জানুন, স্ভীহাকে আমরা বন্ধু বলিয়া! স্বীকার করিতে প্রস্ততি আছি, 
ভিনি আম!দিগের গাঁভী লইয়| ঈ,ভীগণের স্বত্বাধিকারী হউন | 

৪। (সরমাঁর উক্তি)_ঘে ইন্দ্রের দূতী হইয়া আমি দুরদেশ হইতে 
আঁসিয়াছি, তীহাঁকে পরাজয় করে, এরপ ব্যক্তিকে দ্রেখি ন1॥ তিনিই 
লকলকে পরাজয় করেন। গস্ীর নদীগণ তীহাকে আচ্ছাদম: অর্থাৎ তাহার 

দাতিরে।ধ করিতে সমর্থ নহে | হে পণিগণ! নিশ্চর তোমর! ইন্দের হস্তে 

নিধন হুইয়! শয়ন করিবে | 

€। (পণিদিগের উক্তি)-ছে সুন্দরি সরমে! তুমি ত্বর্গের শেষ সীম 
হইত আঁসিতৈছ, অতএব তোঁমাঁকে এই সকল গাভীর মধ্য হইতে যে 

কয়েকটী ইচ্ছ! কর, দ্িভেছি, বিনা যুদ্ধে এই সকল গাঁভী কেইব1 তোমাঁকে 
দত? তীক্ষু তীক্ষু অনেক অস্ত্র আমাদিগের নিকট বিদামান আঁছে। 

৩। (সরমাঁর উক্রি)__হে পণিগণ ! টনিক পুকষের উপযুক্ত তোমা- 
দ্রিগের এই সকল কথা হয় নাই। ভোমাঁদিগের শরীরে পাঁপ আঁছে, এই 
শরীর যেন ইন্সের বাঁণের লক্ষ্য না হয়। €তোঁমাদিগের গৃহে আসবার 

এই যে পথ, ইহ! যেন দেবতার! আক্রমণ ন1! করেন; আমি আশঙ্কা 

করিতেছি, পাছে বৃহস্পতি তোঁমাঁদিগকে রেশ দেন । অর্থাৎ যদি ০ভীঁমর! 
নআঅ হইয় গাভী ন! দেও, তাহ! হইলে তোমাদিগের বিপদ শিকট। 

৭। (পণিদিগের উক্তি)_হে সরমা! আঁমাদিগের এই ধন পন্বত- 
দ্বার] দুক্ষিত, ইহ! গাভী, অস্থ ও অন্যাঁনা সম্পত্তিতে পরিপুর্ণ। খাঁহাঁর 

উত্তমরূপ রক্ষা করিতে পাঁরে, এতাদৃশ পণ্গিণ সেই ধন রক্ষা করিতেছে। 
তুমি গাভীর শব্দ শুনিয়| এই স্থানে আসিয়া, কিন্ত তোম।র ব্থাই আস! 
হুইয়াছে। 

৮ (সরমার উক্তি)--অাঁস্য খষি, অঙ্গিরাঁর সম্তানগণ এবং নবগুগণ, 

সৌমপাঁণে, উৎসাহিত হইয়া! আঁসিবেন ) তাছারা এই বছ পরিমাণ শাঁতী 
ভাগ করিয়া লইবেন; হে পণিগণ! তখন ভোমাঁদিগকে এপ্রকার দর্পের 
উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে | 

৯। (পণিগণের উক্তি)-_হে দরমা! েবভার| ভয় প্রদর্শন করিয়| 
তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছেন, সেই নিমিত্বই তুমি জাঁসিয়াছ। 

১৬১ 



৮ ঘআইউক, ৬ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিতা | ১৩ মগজ, ১০৯ ৫ধ২/১৪ 

তোমাকে আমর ভগিনীন্বরূপে পরিগ্রহ করিতেছি, তুমি আর ফিরিয়া 
যাইও ন1। হেলুন্দরি! তোমাকে এই গোঁধনের ভাঁগ দিতেছি । 

১০। (সরমার উক্তি)__-আঁমি ভ্রাভৃভগিলীসংক্রান্ত কোর্ন কথ! 

বুঝিতে পারিন1। ইন্দজ ও গরক্লান্ত অঙ্গিরাঁর সন্তানের] সকলি জান্গেন, 

হার! গাভী পাইদার জন্য জামাকে রক্ষাপুর্বক পাঁঠাইয়া দিয়াছেন, আনি 
তাহাঁদিগের আশ্রয় পাইয়। আসিয়াছি । হে পশিগণ! এই স্থান হইতে 

তি দূরে পলায়ন কর। | 

১১। হেপণিগণ ! এস্তান হইতে অতি দুরে পলায়ন কর। গাভী- 

গণ কন্ট পাঁইতেছে, তাঁহার ধর্স্ের আয়ে এই পর্ব্বভ হইতে উঠিয়! চলুক 
রহস্পতি, সেম, সোমপ্রস্ততকাঁরী প্রস্তরগণ, খধিগণ এবং মেধাবীগণ এই 

সকল গুপ্ত স্থানস্ছিত গাঁভীপশিগের বিষয় জনিত পারিয়াছেন। 

১০৯ চ্চুক্ত। 

বিশ্বেদেব। দেবতা । ভুহু খবি। 

১। যখন ব্হম্পন্ধি ব্রন্মকিলিধ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তিনি আপন 
পতী জুন্তকে ত্যাগ করেন, তখন স্ুধর্য, বকণ, শনবগাশী বায়ু, প্রজ্জ্বলিত 

অগ্নি, ছুখকর ০সাম, জলের অখিষ্ঠীত্রী দেবতা এবং স্ব ত্যন্রূপ শ্রজাপাতির 

আগর আর অগ্রঞ্জ সন্তান বলিলেন। 

২। সোমর)জ! কিছুমাত্র লত্জিত 1! হুইয়| পবিত্র চপ্রিব্রশালিনী 
ভাখর্যাক্ে সব্ধ প্রথম সমর্পণ করিয়াছিলেন । মিত্র ও বণ সেই বিষয়ের 
অন্থমোদন করিলেন। হোষকর্ত। অগ্নি হস্তে ধাঁরণপুর্বক পত্বীকে আনিয়! 
দিলেন। 

৩। “এই পত্বীর দেহ হস্ত দ্বারাই স্পর্শ কর! কর্তব্য, ইনি যথাবিধাঁলে 
পরিণীত পত্ী।”” এই কথা তাহারা কহিলেন। যে দত পাঠান হুইয়া- 
ছিল, ইনি তাহার প্রতি আসক্ত হন নাই। যেরূপ বলবান্ রাজার রাজ 
সুরক্ষিত হয়, তদ্জেপ ই*হাঁর সতীত্ব রক্ষণ হইয়াছে। 

৪। €ষ সপ্তখহি তপস্যায় প্রর্ত্ধ হইয়াছিলেন, তাহারা এবং এাচীন 

দেবতারা «ই পত্ীর বিধম্সে কহিয়াছেন। ইনি অতি শুদ্ধ চরিত্রা। স্তোঙাকে 
: ১৯১৯ 



ধ্যার। ] থাপ্বেদ সংহত । [১০ মণ্ডল, ১১০ হুক । 

ই সপ 

করিয়াছেন । তপস্য! ও সচ্চরিত্রতা এভাবে নিকৃউ পদার্থও 
শ্রমে স্থাপিত হহতে পারে। 

&। বৃহস্পতি পত্বী অভাবে এক্ষণে ব্রন্মচর্যয নিয়ম পাঁলন করিতেছেন? 
ভিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্থা হইয়! তাহাঁদিগের অবয়ব বিশেষ হুই- 

য়াছেন। তাহাতে তিনি পুর্ববে যেমন সোঁমের হস্তে পত্ী পাইয়াছিলেন, 
তদ্রুপ এক্ষণেও পুঁনর্ক1র সেই জুহু নামক পত্বীকে প্রাপ্ত হইলেন। 

১। দেবতার আবার তাহাকে পতী আনিয়া দিলেন) মন্ুষ্েরাও 

অর্ঁনিয়! দিলেন । রাজারা শপথপুর্বক, (অর্থাৎ চরিত্র নষ্ট হয় নাঁই 

এই শপথ করিয়) শুদ্ধ চরিএ| পৃত্বী তাহাকে পুনর্বার সমর্পণ করিলেন । 

৭। শুদ্ধচরিত্র' পতীকে পুনন্1র আলিয়1 দিয়! দেবতারা বহস্পতিকে 
অপাঁপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ন সমস্ত ভাগ করিয়া সর্ব 
নখে অবস্থিতি করিতেছেন(১) । 

শপ পালি 

১১৫ ভুত 

অশপ্রী দেবত।॥ জমদগ্নি ধষি। 

১) ছে জাঁতবেদ! অগ্নি! তুমি মনুষ্যের গৃহে অন্য সমিদ্ধ হইয়া, 

নিজে দেব, অথচ আর আর দেবতাঁদিগকে পুজা! কর। তোমার বন্ধু 
তোমাকে পুজ করেন, তুমি দেখিয়া! দেখিয়1 দ্নেবতাঁদিগকে লইয়া এস, কারণ 

তুমি প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুখল দুত। 

২) হে তনুনপাঁ! যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ, অর্থাৎ হোমের 
দ্রব্য আছে, তাহ।দিগ্কে মধুমিশ্রিত করিয়া তোমার সুন্দর জিহ্বার 

আস্বাদন লগ । লুম্দর নুন্দর ভাবের দ্বার! স্তবগুলিকে এবং বজ্ঞকে সমৃদ্ধ 
কর এবং জশাদিগের যজ্ঞকে দেবত!, অর্থ1ৎ €০দবভোঁগ্য করিল) দাও । 

(১) এ ছুক্ের মর্ম গ্রণ করিতে পাঁরিলাম ন11 হৃক্ঞটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
তাহার লন্দেছ নাই, এবং অনেক আধুনিক হুক্ের নায় গৃঢুভাঁবে বিজড়িত। ইহাতে 
থে ব্রস্থচারিত্বের কা আছে, খখেদের প্রথম অংশলমছে সে কথার কোনও 

ভল্লেখ নাছ। বৃহস্পতির শরীর লতীত্ব সম্বন্ধে সদ্দেহভগ্জনই এই হৃত্ের বিষয়। 

১৬১২ 



৮ অই্টক,৬ অধ্যায়। ] থণ্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১১০ হাক | 

পশ্ 

৩। হে অগ্নি! তুমি দেবতাঁদিগের আঁহ্বাঁনকর্ঠা, তুমি ইড্য ও প্রণণী- : 

মের যোগ্য, বনুদিগের সঙ্গে একত হইয়! এস। হে প্রকাণ্ড পুকষ ! তভুমি- 

দেবতাঁদিণের হোতা; তোমাকে প্রেরণ কর! হইতেছে, তোমার মত যজ্ঞ 
করিতে কেহ পার লা, তুমি এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর । 

৪) দিনের প্রথমাংশে, অর্থাৎ পুন্ীঙ্নে বেদিকে আচ্ছাদন করিবঠর 

জন্য বর্থি পুর্দমুখ করিয়! বিস্তারিত হইতেছে । সেই পরম সুন্দর কুশ 

আরে1 ?জ্তত হইতেছে, উহাতে দেবতারা এবং অদ্দিতি অতি সুখে উপ- 

বেশন করিবেন । 

৫। থনিতাঁর! বেশভ্ষ! করিয়! পতিদিগের নিকট নিজদেহ প্রকাঁশ 

করে, তন্জ্রপ এই সকল হত রহৎ স্থনির্দ্মিত দ্বার দেবীগণ পৃথক্ হুইয়! 

যঁউক বিস্তারভাবে খুলিয়! ঘূউিক, হে দ্বারদেবীগণ ! যাঁহাঁতে দেবতার! 

মুখে যাইতে পারেন, এইরূপে উদবাটিত হও । 

৩। উষাঁদেবী আর রাত্রিদেবী ইহার! শ্যুপ্তির হেতু, অর্থ! লোকের 
উত্তম নিদ্রাজনিত মুখ উত্পাদন করিয়। দেন; তাঁহার! যজ্ঞভাগের অধি- 
কাঁরী ; তাঁহারা পরস্পর মিলিভ হইয়] যক্ঞম্থানে উপবেশন কৰুন। তাঁহার! 
দিব্যলোকবাসিলী ছুই নাঁরীর ন্যায়, অতি গুণবতী, পরম শে1ভ।ঘ্বিতা; 

উজ্জ্বল শ্রী ধাঁরণ করেন । 

৭। দৈব্য হোঁতাঁদ্বয়ই আগলে উ ওম বাক্যে স্তব করেন, মনুযোর যজ্ের 
জন্য যগ্জনুষ্ঠানকাধ্যকে নির্দমীণ করিয়! তুলেন ৷ পুরোহিত দিগকে ভিন্ন- 
ভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ে €প্ররণ করেন, উহার! ক্রিয়াকুশল এবং মন্ত্রসহকারে 
পুবদি গ্বত্তা আলোক উত্পাঁদন করেন। 

৮। ভারতাদেবী শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞ আগমন ককন) ইলাদেবী 

এই যজ্ছের বিষয় ম্মরণপুক্রীক মনুষোর ন্যার আঁগনন ককন। তাহার] 

চুই জন এবং সরস্বতী এই তিন চমতকার কর্ম্মকীরিণী দেবী পুরো বস্ত্র 
সুখকর কুশাঁমনে আঁসিয়। উপবেশন কৰুন। 

৯। দ্যাবাঁপৃথিবী দেবতাঁদিগের জননী রূপ1) যে তেব ভাহাব্গের 
উভয়কে উত্পাদন করিয়া! সমস্ত জগতে নান প্রাণী স্য্টি করিয়াছেন, হে 
হোত | তুশি সেই ত্বষ্ট। দেবকে অদ্য পূজা কর; কারণ তোমার ঘর আছে, 
তোমখর মত যজ্ঞ করিতে কেহ পাঁরে লা! এবং তুমি বিঞ্ঞ 
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১০। হেযুপ! (যজ্ে পশুবন্ধন করিবাঁর কাঠ), তুমি নিজেই ঘা - 

সময়ে দেবতাঁদিগের অন্ন এবং অন্যান্য হোম ব্য উপস্থিত ফরিয়খ নিবেদন 

ফরিয়! দাও। বনস্পতি, শমিতা! নামক দেব এবৎ অগ্নি ইহার] মধু ও 

ঘতের সহিত হোমের দুব্য আস্ঘাঁদন কৰকন। 

১১। অস্মি জস্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ হজ্ঞনিশ্্মীণ করিলেন, দেবতাঁদিগের 

অগ্রগামী দুতস্বরূপ হইলেন । এই অগ্নিম্বর্ূপ হোতা মন্ত্র পাঠ করুন, 

যজ্ঞোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হউক, 'স্বাহা? মন্ধে যে হোষের দ্রব্য 
দেওয়1 হস, তাহ! দেব এর ভক্ষণ ককন 

পলাশী ীপিপাশি সপপ্পাস্পালল 

১১১ অুত্ত্া। 

ইজ দেবতা | অষ্টাদংগ্র খধি। 

১।  হেবিপ্রগণ ! মনুষ্যদিগের মেমন যেমন বুদ্ধির উদয় হয়, তদনু- 
কূপ সম্ভব পাঠিকর। সতকর্্ম অনুষ্ঠীনপুর্বক ইন্্রকে আনয়ম করা যাঁউিক। 
কাঁরণ দেই বীর ইব্ড স্তব জানিতেপাঁরিলে ভ্তবকাঁরীদিগকে স্নেহ করেন । 

২। জলের আধার যিনি ধারণ করেন, ? নি (অর্থাৎ ইন্দ্র) জাজ লা” 

মা হইলেন ।॥ অন্পবয়ক্ক গাভীর গর্ভজাঁত বষ যেমন গাভীদিগের সহিত 
মিলিত হয়, তদ্রপ ইন্দ্র সর্বব্যাপী হইলেন । বিলক্ষণ কোলাঁছলের সহিত 
তিনি উদয় হইলেন । হত বলত জলরাশি তিনি নৃর্টি করিলেন । 

৩। ইন্দ্রই কেবল এই ভব শুনিতে জানেন, তিনি জয়শীল, তিনি 
হ্্যযর পথ নির্ম/ণ করিচ়1 দিয়।কেন। অহিচলিত ইন্দ্র সেনাকে অবিরত 
করিলেন। তিনি গাভীর ম্বত্ৰাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হইলেন ॥ তিনি' 
চ্রিস্থায়ী, তাহার বিপক্ষে কেহ গমন করিতে পারে না। 

৪॥ অঙ্গিরাঁর সন্তাঁনের! ঘখন স্ব করিলেন, তথ ইজ নিজ মহিমা 
দ্বার! প্রকাণ্ড সমুদ্রের অর্থ মেঘের কার্ধ্য সকল নষ্ট করিলেন। তিনি 
প্রচুর পরিমাণ-জর স্যন্টি করিলেন, তিমি সত্ন্মরূপ ভ্যুলোকে রঙগধাঁর গ 
করিলেন। 

৫। ইন্দ্র এক দিকে, আর পৃ 'থরী ও আকাশ এক দিকে, অর্থ।ৎ তিনি 
একাকী হইয়। সমাবেত এ উভত্লের-তুপদা। তিঙি সকল সেমযাখের সংর্দ 
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রাখেন, তাঁপ নষ্ট করেন। ভিনি সুর্য্যদ্বার1 প্রকাণ্ড আঁকাঁশকে সজ্জিত 
করিয়াছেন, তিনি ধারণ করিতে পটু, তিনি যেন শ্ত্তের দ্বার! আকাশকে 
উন্তত করিয়! রাঁখিয়াছেন । 

৩। হে ইন্দ্র ! তুমি রত্রনিধনকাঁরী, বজদ্বাও| রাত্রকে বধ করিয়াছ, 

দেববিরোধী দেই রত্র যখন বৃদ্ধি পাইতেন্িল, তখন দুর্ধর্ষ তুমি ব্জদ্বার! 
তাঁহার সকল মায়| নষ্ট করিলে । হে ধনশাঁলী! তংপরে তুমি বাহুবলে 

বলী হইলে । 

৭| যখন উধাদেবীগণ সুর্যের সহিত মিলিত হইলেন, তখন ুর্ষ্যের 
রশি/[গুলি নানা বর্ণের শোঁভ1 ধারণ করিল। পরে যখন আঁকাঁশের 

নক্ষত্র দৃর্টি হইল, তখন কেহই আর গমনকারী হৃর্য্ের বিছুই দেখিতে 
পাইল ন1। 

৮1 ইল্সের আজ্ঞায় যে সকল জল চলিত হইল, সেই সর্ব প্রথম জল- 
গুলি অতি দূরে শিয়াছিল, সেই জলদ্িগের অগ্রভাগই ব1 কোঁখাঁয়? মস্তকই 

বাঁ কোথায় ? হে জলগণ ! তোমাদিগের মধ্যস্থান, ব। চরম সীম1 কোথায় ?। 

'৯। হে ইন্দ্র! বৃত্র খন জলদ্িগকে গ্র/ন ক্রিতেছিল, তুমি তাঁহাকে 
মোচন করিয়! দিলে। তখনই জলগুলি সন্ধত্র বেগে ধাবিত হইল । ইজ্জ 

ইচ্ছা পূর্বক যখন জল মোচন করিয়! দিলেন, তখন সেই পরি শুদ্ধ জল দকল 
আর স্থির খাঁকিতে পারিল না । 

১০1 জলগ্নণ যেন কাঁমাতুর হইর়1 একত্র মিলনপুর্ধক সমুদ্রে চল্লি, 

শব্রপুরধৎসকারী এবৎ শত্রজর্জরকারী ইন্দ্র চিরকাঁলই এই সঞক্চল জলের 
প্রভু হষ্য়। মছেন। ছেইন্দ্র! আঁমাদিগের পৃথিবীস্থিত লাঁন। যজ্ঞসামগ্রী 
এবং চিরাভ্যস্ত নান প্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন ককক। 

১১৭ জুক্ত। 

ইন্দ্র দেবত। । নভঃ প্রভেদন খষি | 

১1 ছে ইন্দ্র! (সাম প্রস্তত হইয়াছে, যত ইচ্ছ1 পান কর । প্রাাতঃ- 

কালে যে সোস্ন প্রস্তুত হয়, তাহ! সব্বাগ্রে তোমারই পান করিবার যোগ্য। 

হে বীর! শক্রনিধনের জন্য উৎসা যুক্ত হও. শোক উচ্চারণপূর্বক তোম'র 
বীরত্ব বর্ণন। করিতেছি । 
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২। ছেইন্দ্র! তোমার রথ মন অপেক্ষা দ্ধতগামী, সেই রখষোগে 

সোমপানের জন্য আগমন কর। যেজকল পৃঁকফজাতী ঘোটকের সাহায্যে 

তুমি আনন্দ মনেগমন কর, ভোঁদার সেই হরিনাঁমক ঘোঁটকগুলি শীন্্র 
ধাঁবিত হউক। 

৩। হেইজ্দ্র! হরিৎবর্ণ ওজ্ঘল্যদ্বারা এবং স্ু্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর 
নান! শোভাদ্বীর তোমার শরীর বিভূষিত কর । আমরা বন্ধুভাঁবে তোমাঁকে 

ডাঁকিতেছি ; আমাদের সংঙ্গে উপবেশনপুক্রক আমোঁদ কর । 

৪ । সোঁমপাঁনে মত হইলে তোঁমাঁর যে মহিম| হয়, এই দ্াাঁবাপূথিবী 

তাহ সংধাঁরণ করিতে পাঁরে ন। অতএব হে ইন্দ্র! ভোমার প্রেম1স্পদ 

ঘোঁটকগুলি যোজন! করিয়] সুস্থা্ বজ্ঞসাগ্রী অভিমুখে যজমানের গৃহে 
আগমন কর । 

৫€। ছেইজ্জ! নিত্য নিত্য যাহার সৌমপান করিয়া! তুমি অতুল বল 

প্রকাশপুবনক শক্রহিৎস1 করিয়াছ, সেই যজ্মাঁন তোঁমাঁর উদ্দেশে বিস্তর 
স্তব প্রেরণ করিতেছে, তোমার আমোদের জন্য সেই মোম প্রস্তুত .কর! 
হইয়াছে । | 

৬) হে শতযদ্কাঁরী ইঞ্জর ! এই €োমপাত্র তুমি চিরকাঁল পাই! 
থাক, ইহ পাঁন কর। তাবৎ দ্রেবত! যাহ! পাইতে অভিলাষ করেন, সেই 
মধুতুল্য এবং মত্ততাঁজনক সোঁমের এই নিপান পরিপুণ কর! হইয়াছে। 

৭। হে ইন্দ্র! বিস্তরলোঁকে অন্নসংগ্রহ্পূর্বক তোমাকে নান! স্থানে 

লিমঞণ করে। কিন্ত আমাদগেয় প্রস্তত কর! এই পোমগুলি তোমার সর্ব1- 

পেক্ষী মধুর ছউক, এই গুলিতেই তোমার কচি উৎপন্ন হউক। 

৮। হেইন্র! পুর্বকাঁলে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীরত্ব করিয়াঁ- 
ছিলে, তাঁহা আঁমি বর্ণনা করিয়াছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করিয়াঁছ, 
গ1ভীকে শ্োতার পক্ষে অনাঁয়াসলভ্য করির। দিয়াছ । 

৯। হে বছুলোঁকের অধিপতি ! স্তবকর্তাদিগের মধ্যে উপবেশন .কর, 
ক্রিরাঁকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে তোমাকেই সর্বপেক্ষা বুদ্ধিমান কহে। কি 
নিকটে, কি দুরে, তোমা ব্যতিরেকে কিছুই অনুষ্ঠান হয়ন1]। হে ধনশাঁলী ! 
আমাদিগের খকু সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্র রূপ বরিয়া দাঁও। 
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লিটল জি পক্ীটিল টি লতি শত অই তি লই উজ টিিইিউউইউউউটিিট ইটিভি লু উল শীিকাটলিললিিলিলিল 

১০। হে ধনশালী! আমর! তোঁগাঁর নিকট যাচক, আমাদিগকে 
তেজন্বী কর। হে ধনের অধিপতি ! হে বন্ধু! আমর! যে তোঁমাঁর বন্ধু আঁছি, 
অশমাদিশের সংবাদ লও। হেয়ুদ্ধকাঁরী! তোমার ক্ষমভাঁই যথার্থ । যে 
স্থানে ধনলাভের কোন সন্তাবন1 নাই, সেই স্থানে আমাদিগকে ধনের 

ভাঁগীকর। 

১১৩ স্ুক্ত | 

ইন্দ্রদেবতা। প্রভেদন খবি। 

১) আর আশার দেবতাদিগের সহিত দ্যাবাঁপৃথিবী মলোধোঁশী হইয়া 
ইঞ্জের বল রক্ষা ককন । যখন তিনি বীরত্ব করিভে করিতে আপনার 
উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হইলেন, তখল ৫লখমপানপুর্ধক নন! কার্ধ্য সম্পাদন 

করিয়া বৃদ্ধি পর 1প্ত হইলেন। 

২। বিষণ মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোঁমলতাখণ্ু প্রেরণপুর্র্বক ইজ্দ্রের 
সেই মহিমা উৎসাহের সহিত পোঁষণা করেন | ধনশালী ইন্দ্র স্বায়ী 
দেবভাঁদিগের *হিত একত্র হইয়1 বৃত্রকে নিধনপুর্বক সর্বশ্রষ্ঠ হইলেন। 

৩) হে উগ্রতেজ| ইন্দ্র ! যখন তুমি স্তবের বাঁসনাঁতে অজ্তরণন্ত্র ধারণ- 

পুর্ধক চুদ্ধার্য বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জল্য অগ্রসর হইলে, তখন সমস্ত 

মকৎত্শীণ তেম*র মহিম। বাঁড়াইয়। দিলেন, নিজেও তাহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই- 

লেন। 

৪ ইন্দ্র জন্মমাত্র শত্র দমন করিয়াছিলেন ; তিন্দি যুদ্ধের অভিসন্ধি 
করিয়া! আপনার পুকষকাঁর বৃদ্ধির দিকে মলোযোঁগ দিলেন | তিনি রত্রকে 

" ছেদন করিলেন, জলসমুহ শৌঁচন করিয়! দিলেন,উত্তম উদ্যোগ করিয়া বিস্তীর্ণ 
স্বর্গ লোককে স্তন্তযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থীপিত রাঁখিলেন। 

€। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শত্রসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হইলেন । 

বিশিষ্ট মহিমাঘাঁর| দ্যাঁবাপৃথিবীকে বশীভূত করিলেন। যে বজ্ঞ দানশীল 
বৰকণ ও মি্রদেবের নুখের উৎপাদক হয়, তিনি সেই লোঁহুময় ঝজ চুর্ার্য": 
ভাবে ধারণ করিলেন । 

১৪১৭ 



৮ আইক, ৬ অধ্যায়।] খগ্থোদ সংহিতা. [১০ মণ্ডল, ১১৪ হুক 1 

৩। ইজ নান শব্দ করিতেছিলেন, শক্রদিগকে নিধন করিতে 

ছিলেন, শহর বলবিক্রম ঘেঁষণ! করিবার জন্য জল সকল নির্গত হইল । 

ত্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হইয়! জল ধারণ করিয়1 রাখিয়াছিল, তীক্ষুতেজ। 

ইন্দ্র বলপুর্ধ্বক সেই বত্রকে ছেদন করিলেন । 

৭। ইন্দ্র ও রূত্র পরস্পর স্পদ্ধীপুৰ্দক প্রথমে নান বীরত্ব করিতে 

লৃগিল্গেন এবং মহারোষে যুদ্ধ করিতে লাশিলেন । বৃত্র নিধন হইলে গাঁ 

অন্ধকার নষ্ট হুইল | ইন্দ্রের মহিম। এ প্রকাঁর যে, ৰীরদিগের নামৌল্লেখ 

কালে সর্বাগ্রে ইহার নাম হয়। 

৮ | হে ইন্দ্র: সৌমরস ও ভ্তবের দ্বার! তাবশ দেবতা! তোমার 

বলবিক্রমের অঙবদ্ধন1! করিলেন । ইন্দ্র ছু্ধীর্ষ বত্রকে বধ করিলেন, তাহাতে 
শীঘই লোঁকের অন্ন লাভ হইল। যেরূপ অগ্নি শিখাদ্বার! দাহাবস্তু ভক্ষণ 

করেন, তদ্রপ লোকে দন্তদ্ধীর1 অন্ন চর্ঘন করিতে লাশিল। 

৯1 হেক্তবকর্তাগণ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহ 

উত্তম উত্তম নাঁন। বাক্য এবং বন্ধুগনোঁচিত নান ছন্দের দার] বর্ণন1 কর, 
হক্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করিয়াছেন এবং আস্থাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজার 
প্রার্থানাতে কর্ণপাত করিয়াছেন । 

১০ আমি সব উচ্চারণ কালে যাহ! অভিলাষ করিয়াছিলাম হে 
ইন্দ্র! সেই সমস্ত প্রভূত পরিমাঁণ সম্পর্ডি এবং উত্তম উত্তম ঘোঁটক বিতরণ 
কর। তাবৎ পাঁপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যাণ লাঁভ করি । আমর যে 
স্তব রচন1 করিতেছি, যত্তৃপুর্র্বক তাহাতে মনোযোগ প্রদ্ধান কর। 

১৯১৪ সুন্ । 

বিশ্বদেব দেবত।। লধ, খবি| 

১1 স্ুধ্য আর অগ়ি, এই যে ছুই প্রতগু দ্েবত। আছেন, ভীহারা 
চতুর্দিকে গমন পূর্বক ত্রিভুবনব্যাপী হইলেন। মাতরিশ্ব! তাহাঁদিগের শ্রীতি 
লাভ করিলেন। যখশ দেবতার] সাঁম ও স্র্ষকে প্রীপ্ত হইলেন, তখন তীঁহার। 
ত্রিতুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল স্থড়ি করিলেন। 

১৩১৮ 



৮ অষ্টক,৬ অধ্যাঁয়।] গ্ণ্বেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১১৪ সৃক্ত 

২। যজ্ঞ দিবার জন্য যজ্ঞকর্তার| তিন নি:খতির উপাঁসন1 করে; 

পরে যশস্বী অগ্সিরা দেবতদিগের সহিত পরিচিত হয়েন। বিদ্বানের! 

ভীহাদিগের নিদান অবগত আছেন, ভীাঁহাঁর! পরম গুহাব্রতে অবস্থান 

করেন । 

৩) এক যুবতী নারী আছেন, তীহাঁর মত্তকে চাঁরি বেণী, তাহার 
মূর্তি সুন্দর ও ন্গিগ্ধণ তিনি উতর উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন । ছুই পক্ষী 

ভীঁহাঁর উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতার ভাগ প্রাপ্ত হয়েন(১)। 

৪। এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সে এই জমন্ত বিশ্বভৃবন 
অবলোকন করে । পরিণত বুদ্ধিদ্বার তাহাকে আমি দেখিয়াছি, সে 

নিকটবর্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাঁও তাহাকে লেহন করে(২) । 

৫। পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাহাকে কম্পনাপুর্বক 

অনেক প্রকাঁর বর্ণন1 করেন | তাহার1 যজ্ছের সমর নান ছন্দ উচ্চারণ করেন, 

এবং দ্বাদশসংখ্যক মোম পাত্র সংস্থাপন করেন(৩)। 

: ৬। পণ্ডিতগণ চত্বীরিংশৎ প্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন , এবং দ্বাদশ 
সোঁমপাত্র সংস্থাপন করেন; এই রূপে তাহার! বুদ্ধিপুর্্বক যজ্ঞান্ষ্ঠান 
করিয়া খক ও সাঁম দ্বারা! রথ চালইয়1 থাকেন । অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন 

করবেন । 

৭। এই যজ্ের আরে! চতুর্দাশ মহিম! আছে) সাঁত জন বিদ্বান বাক্য- 

দ্বারা নেই যজ্ঞ সন্পার্দন করেন। যজ্ঞের পথে উপস্থিত হইয়া দেবতার" 
সৌম পান করেন, সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা! করিতে পারে? 

(১) অর্থাৎ যজ্ঞ বেদিই সেই নাগী, চারি কান ঘভ থাঁকাঁতে নি, হজ্ঞ- 

সামগ্রীই ভাঁল ভাল বস্ত্র, ছই পক্ষী অর্থাৎ ফজমাঁন ও পূরৌহিত। লায়ণ। 
(২) অর্থ পক্ষী এন্থানে প্রাণ বাজ; লমুদ্রব্রহ্গাওড। আর মাত! অর্থে বাঁক্য। 

প্রবণ ন। থাকিলে ৰাক্য থাকে না। আয়ণ। 

(৩) অর্থাত পরমাত্মা এক, ভাহাকে নান) রূপ কম্পন। কর। হয়। লায়ণ। 
ভিন্ন ভিন্ন দেবতাঁর নাম এক আত্মা, ব1 ঈশ্বরের ভিম তিম্ন নাম মাত্র এই কথখটা 
খেপে অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হক “দখিতে পণওয়1 যায় । ১ মগুলের 
১৬৪ হুক্তের ৪৬ খকু দেখ । যে কারণে সেই হৃক্তটীকে আমঃ1 অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
ৰশিরাছি, (তাঁহার শেষ খকের টীকা! দেখ) লেই সমস্ত কারণ বশতঃ এই হৃতটাও 
জপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়। অন্ুমণন হুয়। 

১৬১৯ 



৮ আষ্টরক,৬ অধ্যায়।] খণ্বেদ সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ১১৫ দ্কৃত্ত। 

৮। পঞ্চদশ সহত্র উকৃথ আছে; দ্যাবাঁপৃথিবী যত বৃহৎ, উকৃথও 
তত রহ । স্তোত্রের মহিম1 সহত্্র প্রকাঁব, স্তোত্র যেরূপ অসীম, বাক্যও 

তদ্প অসীম(৪)। 

৯। কোন্ পণ্ডিত এরূপ আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত 
আছেন ? কেই 51 মূলীভূত বাক্যকে বুঝিয়াছেন £ কে এরূপ প্রধান পুঁকষ 

আছেল, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হইতে পাঁরেন (৫) ? কেই 

বা ইন্দের চুই হরিৎ বর্ণ ঘেটককে নিশ্চি ত বুঝিয়াছে অথব। দেখিয়াছে 2। 

১০। কৌন কেন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা প্যস্ত বিচরণ করে ) 

কেন ব1রথের ধুরাতে যোজিত হইয়াই থাঁকে । যখন সারথি রথের উপরে 

হস্থাঁপিত হয়েন, ভখন পরিশ্রম দূর করিবার জন্য এ সকল ঘোঁটকদিগকে 
উপযুক্ত আহার দেওয়। হয়। 

১১৫ স্মুত্ | 

অমি দেবতণ ॥ উপস্তত খবি। 

১) এই নবীন বালকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আশ্চর্য প্রভাব, এ বাঁলক 

দুগ্ধ পানের জন্য মাঁভ| পিতার নিকটে যাঁয় ন1। ইহার পাঁন করিবাঁর জন্য 
স্তনচুগধী নাট, অথচ এ বালক জন্মিয়াছে। তৎক্ষণাৎ এ বালক গুকতর 

দৌতাকার্য্যের ভার গ্রহণপুণ্্বক তাঁহা নিব্বাহ করিল । 

২। যিনি নান] কর্্মকারী ও দাঁত, সেই অশ্নিকে আধান কর! হইলে, 
ইনি জ্যোভির্য় দত্তদ্বাঠর বলদিগকে তক্ষণ করেন । জুহু নামক উচ্দপাত্রে 
ই*হাকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়] হইয়াছে ) হৃষ্টপু্ট বলবান্ বব ষেমন ঘাস ভক্ষণ 

করে, ইনি তদ্রপ যজ্ঞ ভাগ ভক্ষণ করিতেছেন | 

(8) “ &৪ ৪৪ ৪৪ ৪১০৪০ 600 3.9. দত ?00 (0096 1) (008 (0160109108] 

৪01)0018 01 11101 95৩17 59:58, 6810 0105 ৫৮০: ৪119019, 01 &]০ (0১12) ৮০৪ 

050 ৪৪ 00110/100. 1106 7071982 0 ড87869 99. 00711069010. 60261393 0£ 61১9 

8569 81193 [0 80,402 ৮০ 10১62 7 00৮ 06009 সা01৫৪ 18 153,825 ) 6৪6 01 ডি 

8)1180198, &32,00---108 115116592120660 55508, ৮০1. [যু (1881), [). 119. 

(8) লীত জন পুরোহিতের উল্লেখ নবম ও দশম মণ্ডলের অনেক স্থানে পাঁওয়। 
বাঁয়। 
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৮ অই্টক,৬অধ্যায়।]  খণ্বেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল ১১৫ ছৃক্ত | 

৩। সেই অগ্নিপক্ষীর ন্যাঁর বক্ষ আশ্রয় করেন । তিনি দীপ্তিশীল' 
অন্ন দাত, শব্দসহকাঁরে বনদাঁহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে করিয়া 

হুব্য বন করেন, আলোকের দ্বারা বলছ হইয়খ আঁডেন, তাহার কাঁধ্য মহত, 

আপনার যাইবার পথকে তিনি রক্ত বণ করিয়| যাঁন। সেই অগ্নিকে তোমর! 
স্তব কর। 

৪) হেজ্রারছিত অগ্ি! যখন ভুমি দাহ করিতে থাক, তখন বাহুগণ 

আঁসিয়! তোমার চতুর্দিকে অবস্থিত হয়, তদ্রপ অবিচপিত পুরোহিগতণ, 

যঙ্ছেপলক্ষে স্তর করিতে করিতে তোঁমাঁকে বেষটন করিয়! দণ্ডায়মান হয়, 
তখন তুমি তিন মৃত্তি ধারণ কর, বল একাঁশ কর, ইতস্তত গমন কর, পুরো- 

হিতের1! যোদ্ধাদিগেরর মত কোলাহল করিতে থাকে । 

৫ । সেই অগ্সিই মবর্বাপেক্ষ1! শব্দ করেন । যাহারা! সশব্দে স্ব করে, 

তিন্দি তাহাঁদের বন্ধু । তিনি এ্ভু, শত্রু নিকটে পাইলে বিনাশ করেন। 

অগ্মি স্তবকারীদিগকে রক্ষা ককন, বিদ্বান্দিগকে রক্ষা! ককন 1 ভাহাদিগকে 

এবহ আমাদিগকে আএয় দিন। 

৬ হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান ! অগ্নির তুল্য অন্নবান, কেহ নাই, 

তিনি বলবাঁন_ সব্ৰ শ্রেষ্ঠ, বিপদের সমগ্ন ধনুর্ধরাণপুর্বর্বক রক্ষার কনে । সেই 
জাঁতবেদ1 অগ্নিকে উতসাহপুর্ববক উত্তম উত্তম যজ্ঞ সামগ্রী দাঁও এবং শীত্র 

স্তব করিবার জন্য উদ্যোগী হও । 

৭ | বিদ্বান কার্ধযাঁধ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এইরূপ স্তব করেন যে, 

অগ্নি বনু এবং বলের পুক্তরন্থূপ । যাহার! যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধুর ন্যায় 
তাঁহার! অগ্নির কৃপায় তৃপ্তিলাভ করেন। তাহার! জ্যোতিশ্ময় গ্রহ 

নক্ষত্রাদির ন্যায় নিজ তেজে মনুষ্যপিগকে পরাভব করেন। 

৮। ছে বলের পুভ্ত্র! হে বলবান অগ্নি! আমি উপস্তুত, সিদ্ধিদত] 

আমার স্তববাঁক্য তোমাকে এই রূপ শুব করিতেছে । তোমাকে জ্তব করি, 

তোমার কৃপাঁয় অতি দীর্ধায়ু হই এবং সন্তান সন্ততি সম্পন্ন হই। 

৯1 র্টিহব্য নামক খধির পুত্র উপস্ুতগণ তোমাকে এই কথ! বলিলেন। 
ভীঁহাদিগকে এবং স্তবকাঁরী বিদ্বানদিগকে রুক্ষ! কর । তাহাঁর1 বট এই 

বাক্যে এবং নমে1 নম; এই খাক্যে স্তব করিয়া! উঠিলেন । 
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৮ অই্টক, ৬ অধাাঁয় |] খর্থেদ সংহিতা! | [১০ মণ্ডল, ১১৬ সৃক্ত | 

১১৬ আুক্ত 

ইন্দ্র দেবতা । অগ্নিধূত খষি। 

১) ছে বলবাঁনদিগের অগ্রগণ্য ইন্দ্র! প্রভূত বললাভের জনা সোম 

পান কর? রত্রকে বধ করিবার জন্য সোমপাঁন কর। ধন ও অনের জন্য 

ভোঁমাঁকে ভাঁকা হইতেছে, পাঁন কর। মধু পাঁন কর; তৃপ্তি লাভ করিয়! 

বাটি বর্ষণ কর। 

২) হেইন্র! এই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে,ইহার সঙ্গে আহাঁরীর 
দ্রেবা আছ, সোঁম ক্ষরিভ হইতেছে ইহরি সারভাঁগ পাঁন কর। কল্যাণদাঁন 

কর, মনে মনে আঁনন্দলাঁভ কর, ধন ও সৌভাগ/দাঁনের জন্য উন্মখ হও | 

৩। হে ইন্দ্র! স্বর্গের মোম তোমাঁকে মত্ত ককক ; পরথিবীস্থ মনুষা- 
দ্িগের মধ্যে যাহ। প্রস্তত হয়, তাহাঁগড মত্ত ককক। যাহ! দ্বার! ধনদাঁন কর, 
সেই সোঁম মত্ত ককক | যাঁছ' দ্বার! শক্রনাঁশ কর, তাহা মত্ত কৰকক। 

৪) ইন্দ্র ইহুলোৌক ও পরলোক উভয় স্থাঁলেই দৃঢ়, ভিনি সর্বত্রগাঁনী। 
তিনি রষ্টিবর্ষণকাঁরী । আমরা সোঁমন্বরূপ আঙ্বরীয় দ্রব্য চতুপ্দিকে মেচন 
করিয়াছি, দুই ঘোটকের দ্বার তিনি ভাহার নিকটে গমন ককন। হেশত্র 

নিধনকারী ! মধুতুল্য দোম গোঁচরণের উপর আবর্তিত (ঢাঁলা) হইয়াছে, 
পরিপূর্ণ রাখ! হইয়'ছে। বৃষের ন্যায় বলপ্রকাশপুর্ব্বক যজ্ঞের শক্রদিগকে 
বিনাশ কর। 

৫1 সুতীক্ষু অস্ত্রলকল প্রদর্শনপুব্বক রাক্ষনদিগকে ভুমিশাঁয়ী কর, 
ভুমি ভীমমুত্তি, তোমাঁকে বলকর ও উৎ্জাঁহকর এই মোম দিতেছি। শত্র- 

দিগের অভিমুখীন ছুইয়া কোলাহুলমর যৃদ্ধামধ্যে তাহাঁদিগকে ছেদন কর | 

৩॥ হে প্রভূইক্র! অন্ন বিস্তাঁর কর, শক্রদিগের প্রতি আপনর 
অবিচপিত প্রভাব ও ধন্থ বিস্তার কর, আমাদিগ্নের এতি অনুকূপ হুইয়! বৃদ্ধি 
লাভ কর। শন্তরুদিগের নিকট পরাভিব প্রাপ্ত ন| হইয়। নিজ বলের দ্বার! 
শরীরকে রদ্ধিযুক্ত কর। ৃ 

৭1 হেখনশালী! এই যজ্তলীমগ্রী তোমাঁকে উপচেঠকন দিলাম । হে 
সম্ীট! কুপিত না হইয়| গ্রহণ কর । হে ধনশলী ইন্দ্র! তোমার জন্য 
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৮ অষ্টক, ৬ অধ্যায় ।] খণ্ধেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১১৭ ভুক্ত | 

সোম প্রস্তৃত, হইয়াঞ্ে, তোমার জনা আহার পাঁক করা হইয়াছে, এই সমস্ত 
দ্রব্য তোমাঁর নিকট যাইতেছে, পান ভোজন কর । 

৮। হেইন্দ্র! এই সমস্ত যজ্ঞসাঁমগ্রী তোমার নিকট যাইতেছে; 

আহারের বে দ্রব্য পাঁক কর| হইয়াছে, তাহ এনং সোম, উতম্পই ভোজন 

কর। অন্ন লইয়া! তোঁমাকে অখভারার্থ নিমন্ত্রষ করিতেছি । যজমানের মনে 

বাঁসনাগুলি সফল হউক | 

৯ ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি সুরচিত স্তব প্রেরণ করিতেছি | অতব- 

মন্ত্রের দ্বারা অনি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাঁসাইলাম। দেবতার! *পুরোছিত- 
দিগের ন্যায় পরিচর্যা করিতেছেন, হারা আনাদিগের শক্র উদ্ুলন- 
পূর্বক আাঁমাদিগেকে ধন দান করিতেছেন | 

১১৭ সুন্। 

৮০৬৮৯ পাপ বি তে 

১। দ্েনতারা বে ক্ষুধার স্থঙি করিয়াছেন, সেই ক্ষুধা প্রাণনশিনী। 

আহার ঞরিলেও মৃত্ার ?িকট অব্যাহতি নাই। কিন্ত দাতার ধন হাঁস হয় 

না। তাঁকে কেহই সুখ করে না । 

২ যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাস রব করিতে করিতে উপস্থিত 

হয় এবং অন্ন ভিক্ষ| করে, তখন বে অন্নব।ন্ হইয়া হৃদর কঠিন করি! 

রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাহাকে কেহ কখন সুখী করে না। 

৩। কোঁন কৃশব্যন্তি অন্নলোভে আনির! ভিক্ষা করিলে, ঘিনি অন্ন 
দান করেন, তিনি ভোজ, অর্থাৎ দাঁত । তাহার ধম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, 

শাক্রগণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন । 

৪। এক জঙ্গের সঙ্গী যদ্দি নিকটে আঁপেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হইয়! 

তাহাকে অন্তর দান ন| করে, সে বন্ধুই নর । তাহার নিকট হইতে চলিয়। 
খাত্বয়াই উচিত। তাঁহার গৃহ গৃহই নয়। তখন ডচিত, অন্য কৌন 

ধন1ঢ্য দাতাব্যক্তির নিকট গমন কর] । 

(১) এই সৃতি দান সম্বন্ধে। ইহীতে কতকগুি খক্ বড় হৃদয়গ্রাহী । 
জি 2428 
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৮ অক, ৬ অধ্যায়] খ্বণ্থেদ সংহিত1 । [১০ মণ্ডল, ১১৮ ভুক্ত ।. 

৫ | যাঁচককে অবশ্য ধন দাঁন করিবে । সেই দ'তাব্যক্তি অতি দীর্ঘ 

পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন উর্ধাঞধ্োভাবে ঘুর্নিত হয়, তদ্রুপ ধন 
কখন এক ব্যক্তির নিকট, কখন অপর বাক্তির নিকট গমন করে, অর্থাঁছ 

এক গ্কানে চিরকাল থাটে না । 

৩। যাঁহাঁর মন উদার লহে, তাঁহার মিথ্য! ভোঁজন করা । বলিতে কি, 
তাঁহার ভোজন তাহার মৃত্যু স্বরূপ । মে দেনতাঁকেও দেয় নণ, বন্ধুকেও দেয় 

না। যেকেবলনিজে ভোঁজন করে, তাঁহার কেবল পাপই ভোজন কর! হয় । 

৭। লাঁঙগল কুষিকাঁধ্য করি! অন্ন প্রস্তুত করে, মে আঁপন পথে গমন 

করিয়া! আপনার ক্রিয়াদাঁও। শস্য উৎপাদন করে। পুরোহিত যদ্দি 

বিদ্বান্ হয়, তবে সে মুর্খ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । তদ্রুপ দাতাব্যক্তি অদাঁতাঁর 
উপরিবস্তঁ । 

৮। যাহার এক অহশমাঁত্র সম্পন্তি থাক, সেছুই অংশ সম্পত্তির 

অধিকাঁরীকে উপাঁস না করে, যাহার দুই অংশ আছে, দে তিন অংশ 
বিশিষ্টের পশ্চাদুব্তী হয় । চতুরংশবখন্ আঁবাঁর উহাঁদিগের উপরে স্থান 
গ্রহণ করেন। এইরূপ অগ্র পশ্চাঁদভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে! অপ্প ধনী 

অধিক ধন্দীর উপাসনা করে। 

৯1 আঁমাদ্িগের ছুইহস্ত পরস্পর সমানাঁকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা 
সমান নহে। দুটী গ1ভী একমাতাঁর উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও সমান ডু্ধ 
দেয়না । ছুই ব্যক্তি যমক ভ্রাত1 হইলেও উহ্বাদ্িগের পরাক্রম সমান 
হয় না| ঢুই জনে এক বংশের সন্তান হইয়াও সমান দ।তা হয় না। 

শাশ্ীিশিশি শিপ তি 

১৮৮ সুত্ত | 

রৃক্ষদবধকারী অগ্নি দেবত। উরক্ষয় খবি | 

১1 হে পবিত্র ব্রতধারী অগ্নি! মনুষ্যদিগের মধ্যে তুমি আপন স্থানে 

দীপ্তিমন হও | শক্রকে বধ কর। 
২। ক্রচ্ নাঁমক যজ্ঞপাত্র তোমার এতি উত্তোলন করা হইয়াছে, 

তোকে উত্তম আঁহুতি দেওয়া! হইয়ছে। তুমি উৎকৃষ্ট ঘবতের প্রতি কচি- 

বিশিষ্ট হও। 
১৬২৪ 



৮ অষ্টক' ৬ অধ্যায় ।] খর্নেদ সংহিতখ। [১০ মণ্ডল, ১১৯ স্ুৃক্ত | 

৩। অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে । তিনি বাক্যদ্বার1 স্তব করিবার 
যোগ্য । তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। সকল দেবতার অগ্রে তাহাঁকে জ্রুচ 

ঘার1. তা ত্ত কর! হইতেছে । 

৪! অগ্নিতে আহুতি দেওয় হইল, তীর দেহ ঘ্বৃতময় হইল, তিনি 
দীপ্যমান ও শুসম্বদ্ধ আঁলোকযুক্ত হইলেন, তিনি ফ্বতান্ত হইলেন । 

৫1) হে অগ্নি! তুমি দে'তাদিশের শিকট হোষের দ্রব্য বহন কর, 
স্তব করিলে, তুমি প্রজ্বলিত হও। এতাঁদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা আহ্বান 
করিতেছে । 

৬) হে মরণধন্মশীল মন্ধ্যগণ ! সেই অগ্নি অমর, ছুগ্ধর্ষ এবং গৃহের 
হাঁমী। ঘৃতদ্বার! তাহার পুজা কর । 

৭। হেঅগ্নি! দুগ্ধর্ধ তেজের দ্বার। তুমে রাক্ষসকে দপ্ধ কর । যঙ্ের 

রম্কত্বরূপ হইয়! দীপ্তি ধারণ কর । 

৮ হেঅগ্নি! তোঁমাঁর স্বভাবসিদ্ধ তেজঃ প্রয়োগ করির! রাক্ষসী- 

দ্রিগকে দর্ধ কর। তেমাঁর যে নকল প্রশস্ত স্থানি আছে, তথায় অবস্থিতি- 
পুর্ববক দীপ্তি ধারণ কর । 

৯1 মনুষ্য জাতির মধ্যে তোমার তুল্য যজ্ঞকর্তী কেহ নাই) €তাঁমাঁর 
নিবাসস্থাঁন অতি চমংকার; তুমি হুব্য বহন কর, এতাদৃশ €তামাকে স্তব 

সহকারে প্রজ্জ্বলিত করণ ₹ইয়াছে। 

১১৯ আুক্ত | 

লধরুপী ইন্দ্র দেবত। 1 তিনিই খষি। 

১। আঁমার মানসই, এই যে, গো, অশ্ব দান করি । আমি অনেক বার 
সোম পান করিয়াছি। 

২। যেমন বায়ু বুক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে, তন্রপ সোমরস আঁমা- 

কতৃক পীত হুইপ! আমাকে উ*মিত করিয়াছে । আমি আঁলেক বার, ইত্যাদি । 

৩) যেরূপ শীঘগাঁমী ঘোঁউকের! রথকে উন্নমিত করিয়। রাঁখে, তদ্রপ 
সোমরসগুলি আমাকভূক পীত স্বয়! আমকে উন্নমিত করির়1 রাখিয়াছে। 

আমি অনেক বার ইত্যাদি । 
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৮ অষ্টক,৬ অধ্যায়] ধণ্থেদ ৮হহিত | [ ১০ মণ্ডল, ১১৯ স্ুক্ত । 

৪। যেরূপ গাঁভী হম্বারবে বসের প্রতি যায়, তদ্রপ স্তব আমার 
দিকে আসিাতছে | জামি অনেক বার, ইত্যাদি 

৫।॥ যেরূপ তষ্ট! (ছুতাঁর) রথের উপরিভাগ শির্্মীণ করে, তদ্তরপ 
আমি মনে মলে ভব রচল1 করিয়াছি, অর্থাৎ ভ্তোভাঁর মনে উদর 

করিয়।দি | আমি অনেক বার, ইত্যাদি | 

৬। পঞ্চজনপদের যে মনুষ্য আছে, তাহারা কেহ কখন আমার 

দৃর্টি অতিক্রম করিতে পারে না | আঁমি অনেক বার, ইত্যরি | 

৭। ছুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হইয়া আমার এক পাঁর্থেরও সমান 
হুইবেক ল1 | আমি অনেক বাঁর, ইত্যাদি । 

৮। জামার মহিমখ ব্বর্গলৌককে এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতি ক্রম 
করে। আমি অনেকবার ইত্যাদি | 

৯। আমার এরূপ ক্ষমত| সেযে যদি বল, তবে এই পথিবীকে একস্থান 

হইতে অন্য স্থলে সরাইয়1 রাখিতে পারি | আমি অনেক বাঁরঃ ইত্যাদি | 

১০ | এই পৃথিবীকে আমি দপ্ধী করিতে পারি । যেস্থান বল সেম্থান 
ধহন করিতে পারি । আমি জনেক বার, ইত্যাদি 

১১1 আমার এক পাঁশ্বদেশ আকাশে আছে, আর এক পাশ্বদেশ 

নীটের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীতে রাঁখিঘ্াছ্ি । আমি অনেক বার, ইত্যাঁি | 

১২1 আাঁমি মহতেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠিয়াঁছি । আমি 
অনেকবার ইত্যাদি | | 

১৩। আমাকে স্ব করে, আমি দেবতাপিগের নিকট বা বহন করি, 
এবং গ্বয়ং হব্য গ্রহণপূর্ব্বক চলিয়! যাই | আমি অনেক বার, ইত্যাঁদি। 
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৮ অইক, ৭ অধ্যায় ।] খণ্েদ সংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ১২০ সৃক্ত | 

সপ্তম অধ্যায়। 

১২০ স্ওত | 

ইন্দ্র দেখত রহদ্দিৰ ধাধি | 

১। যাহ হইতে জ্যোতির্ময় সূর্য্য জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্ধাপেক্ষ। 
ভ্যে্ট, অর্থাৎ বয়োখিক ছিলেন, অর্থ/ উহার পুর্বে কেহ ছিল ন1। তিনি 
জীন্বাবাঁধাত্র তৎক্ষণ1ৎ শক্রপ্ংম করেন। তাঁবৎ দেবত1 তাহাকে অভি- 
নন্দন করে। 

২। €নই অতি তেজন্বী শক্রনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হইয়া 
দাঁসজাঁতির হুদ"য় ভয় সঞ্চার করিয়া দেন। স্থাবর, জঙ্ঞম, সর্ববভূতকে 
তুমি সৌঁম পানের আনন্দে সুখী কর, তাহাদিগকে শোঁধন কর; তখন 
তাহার! তোমাকে স্তব করে। 

৩। দেবতাঁদিগের তৃপ্তি সম্পাঁদনকাঁরী যজমাঁনগণ যখন এক হইতে 
ছুই হর, (অর্থাৎ দাঁরপরি্রাহ করে), পরে যখন তিনি হয়, (অথাঁৎ জন্তান 
উৎপাদন করে), তখন তোঁমার উপরেই সকল যঞ্জ কার্য সমাপন করে 
অর্থাৎ তুমি নহিনে যু হয়না । যাহা! নুন্থাঁছু আছে, তাহার সহিত তদ+ 
পেক্ষা আরো! সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন করিয়! দাও । এই চমত্কার যে মধু আছে, তাহার সহিত আরো মধু মিলন কর। (অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর 
আরে? সৌভাগ্য বিধান কর)। 

৪ সোম পাঁদপুর্বক মত হই তুমি যখন ধন জয় কর, তখন 
ভোতাগণও সেই লঙ্গে সোমপানমদে মত্ত হয়। হে ছুদ্ধর্ধ! অটল তেঃজ 
এদর্শস কর। ছুঃসাহসিক রাক্ষসের] তোমাকে যেন পরাঁভব করিতে ন 
পাঁরে। 

৫ | হেইজ্র! তমার সহায়তা পাইয়! আমর যুদ্ধে খিলক্ষণ শত্রু 
নিপাত করি; আমর! যেন যুদ্ধ কঞ্জিবার উপযুক্ত বিস্তর শক্রর সাক্ষাৎ পাই, 
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৮ আষ্টক, প অধ্যায়] খখেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১২১ স্চুক্ত। 

শর পপ পা ৬ পপ পাপা শা শপ সপ সপ 

স্তববাঁক্য উচ্চাঁরণপুর্বক তোমার অস্ত্রশজ্্রকে উৎসাহিত করিতেছি। 

বেদবাক্য ্বার1 তোমার তেজঃ তীক্ষু করিয়! দিতেছি । 

৬। দেই ইন্দ্রকে স্তব করি, িনি স্তবের যে!গ।, যাহার মৃত্তি নানা, 
যাহার দীপ্তি চমগ্কাঁর, যাহার তুল্য প্রভূ নাই, যিনি সকল আত্মীয়ের ষ্ঠ 

আত্মীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সগুদানবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর প্রতি- 

দ্বন্ৰীকে পরাঁভব করেন। 

৭। হেইন্দ্র! তুমি যে গৃহে আপনার আশ্রয় দাঁন করিয়াঁছ, তথায় 
পর্থিব ও দিব্য ভূই প্রকার সম্পত্তি সংস্থাপন কর্রয়াছি। সব্বভূতের 

নির্ষাণাকরিণী দ্যাবাপৃথিবী যখন চঞ্চল হয়, তখন তুমিই তাহাদিগকে 

শুস্থির কর। সেই উপলক্ষে নন! কাঁ্ধ্য তোকে করিতে হয়| ূ 

৮ খবিশ্রেষ্ঠ রহন্দিব স্বর্গ লাভের অভিলাঁষী হই! ইন্দ্রের উদ্দেশে 
এই সকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়িতেছেন। সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্র রুহৎ 

পর্বতকে অপসারিত করেন এবং শক্রর অশেষ দ্বার উদ্ঘাটন করেন । 

৯। অথর্বঁর সন্তান মহামতি বুহদ্দিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়! আপনার 

স্তব পাঠ করিলেন । পৃথিবীস্থ নির্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করিতেছে এবং 

আনছার! প্রজা! লোকের কল্যাণ ব্ধন করিতেছে। 

১২১ সু । 

“ক” এই নামধারী প্রজাপতি দেবতা । হিরিণ্যগভ্ ধষি(১)। 

১1 জব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত 

মাত্রই সর্বূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও 

(১) এই “ক” অক্ষরটী প্রকৃত পক্ষে প্রজাঁপতির নাম নহে । কোন্ দেবকে (কষ্মৈ 
দেবায়) পুঁজ করিতে হইবে, তাহীই খণ্েদের খষি জিজ্ঞ/ন। করিয়শছেন এবং যতদুর 
পশৃরিয়ীছেন তশহার উত্তর দিতে চেষ্] করিয়াছেন । খথেদের অনেক পরের লময়ের 
উপালকগণ এই “ক” অক্ষরটীকেই দেব বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। খথেদের অনেক 
সরল বখুক্যের এইক্রপ বিকৃত অর্থ করিয়! বেদের ব্রাহ্ধণ, প্রভৃতি পুর্ভকগুলি পণ করা 
হহয়ছে। (১০০ 7£91909 6০ 1195 1]211079 916101) 0? 1১০ 707 77525152772 
1856), 0]. [1], 1৮৮6 ৬111.) এই ১২১ সক্তটশতে প্রজাপতি ব। হ্রণ্যগর্ভ নমে 
এক স্যষ্টিকর্তীর অনুভব প্রকাশিত হইতেছে । এ স্ুক্টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। 

পি শী শী পপি শা শীট পিসী পা 

৯৬২৮ 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায় । ] খরখ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১২১ হজ | 

শপ পাস সপাপ্পপপজ পা সপিপাপপীশিপীস্পা ৮ পা ্পপীপপীসপ শি + শীট পি ল ০৮ শি 
22 শশা তশিপ ০ শি ১৫তে ্ ্ চিজ স্পা ্ 7 ০পক্জ 

পা পা সপ স্পসপ ৯০ শিশিশীশিািপপশ পিছ শশী শশা ০ শী শশী 
পেশা আপিল শা শশী শালি এিপপশিশাশ ০ শীশীশীশীশী শশীশিশিশস্দ শি শশী লাশ 

আকাশকে স্বচ্থানে স্থাপিত করিলেন। কোঁন্ দ্েবতাঁকে হবদ্বারণ পুঙ্ছ! 
করিব 2। 

২। বিনি জীবাতু! দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, বহার আজ্ঞ। সকল দেব- 

তাঁর মান্য করে! যাহার ছাঁয়! অমৃতন্বরূপ' মৃত্যু যার বশভাপন্ন। 
কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বার1 পুজা করিব ?2। 

৩। যিনি নিজ মহিমাদ্বার1 যাবতীয় দর্শনেক্দ্িয়সম্পন্ন গতিশক্তি- 
ুন্ত, জীবদিগের অধ্দিতীয় রাজ! হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ্দ চতুষ্প- 
দের প্রভু । কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পুজ] করিব ?। 

৪| বাহার মহিমাদ্বার! এই সকল হিমাঁচ্ছন্র পর্বত উৎপন্ন হই- 

যাঁছে(২), সাগর ধর যাহাঁরই স্্টি বলিরা উল্লিখিত হয়, এই 
সকল দিক বিদিক যাহার বাহুস্বরূপ | কোঁন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পুজ। 

করিব £। 

৫| এই সমুন্নত আঁকাঁশ ও এই পৃথিবীকে ধিনি স্বস্থ/ানে দৃঢ়রূপে 

সশপন করিপ্াঁছেন, যিনি স্বর্ণলোক ও নাগিলো*কে(৩) স্তত্তিত করিয়া 

রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষলোঁক পরিমাণ করিয়ছেন । কোন্ দেবকে হব- 

ঘাঁর। পুজ। করিব 2 । 

৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁহাকর্তৃক স্তন্তিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল, 
এৰৎ সেই. দীপ্তিশীল দ্যাঁবাপৃথিবী ধাহাকে ম.ন মনে মাহমান্বিত বলিয়| 
বুঝিতে পাঁরিল, ধাহাঁকে আশ্রয় করিয়] সুর্য উদয় ও দীপ্তিযুন্ত হুর়েন। 

কোন্ দেবকে হব্য দার! পুভ। করিব ?। 

৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার! 
গর্ভ ধারণপুক্ক অগ্পিকে উৎপন্ন করিল; তাহ1 হইতে, ০দবতাঁদিগের এক 
মাত্র প্রাঁণন্যধপ ফিনি, তিনি আবিভ তি হছলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বার। 

পুজ! করিব ?। 

(২) বলে " হিমবভ্তট ” আছে ৮--:90০দ 1100000910৩.-2162 44 81127. 

(৩) মুলে “ স্ব” এবং «" নবক” এই শব আছে। “06 02006) চ1)02 
079 0995610 95 9868191181)90)--0%) 0009 10160986 109%৮ ০20,775 7£0716%. 



৮ অক, ৭ অধ্যাঁয়। ] খগ্বদর সধাহত]। [ ১০ মণ্ডল, ১২২ সৃক্ত। 

৮।॥ যখন জলগণ বল ধারণপুব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি 

নিজ মহিমাদার! সেই জলের উপরে সর্বভাঁগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, 

বিনি দেবত1টিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা! হইলেন । কোন্ দেবকে হব্য- 

ঘর! পু! করিব £। 

৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদ্ণতা, ধীহার ধারণক্ষমতা! যথার্থ, অর্থাৎ 

অগ্রতিহত, যিনি আকাঁশকে জন্ম দিলেন, যিনি আঁনদ্দবদ্ধনকাঁরী ভুরি 

পরিমাণ জল ডি করিয়াছেন তিনি যেন আমাদিগকে হিংস1 ন। করেন। 

কোন্ দেবকে হব্যদ্বার! পুজ! করিৰ ?। 

১০। হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ এই সমস্ত উদ্পন্ 

বস্তুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই । যে য কামনাতে আমর তমার 

হোঁম করিতেছি, তাহ যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমর! থেন ধনের আধি- 

গতি হই। 

০২২ শুক । 

অগ্নি দেৰত) 1 চিত্রমহ1 খষি] 

১। অগ্নির বিচিত্র তেঃজ, তিনি সুর্যের তুল্য, রমণীয়, সুখকর এবং 
প্রেমাম্পদ অতিথির ন্যাঁয়। তাহাকে শব করি। যাহার ছুপ্ধদ্বার] 

সংসাঁরকে ধাঁরণ করে এবহ ক্লেশ নিবারণ করে, তিনি সেই গাঁভী ও উৎকৃষ্ট 
বল দান করেন। তিনি হোত ও গৃহের স্বামী । 

২। হে অগ্নি! তুমি সন্ত হইয়া আমার স্তবের পতি কচিযুক্ত হও, 
হে উতকৃষটকর্কাঁরী । তুমি যাহ) জানিৰাঁর আছে, সকলি জান। তুমি ঘব্তা- 

হতি প্রাপ্ত হুইয়] স্তোঁতাঁকে গান করিভে কহ, তোঁমীর কার্ধ্য দেখিয়| 

পশ্চাঁৎ অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ কাধ্য সম্পাদন করেন । 

৩। হে অগ্নি! তুমি অমর। তুমি সর্ধস্থানে গতিবিধি করিয়। উত্তম 

কর্মকারী দাঁতাঁব্/ক্তিকে দান কর এবৎ পুজ!1 গ্রহণ কর। যে তোমাকে 
যজ্রকাষ্ঠ ঘ্বারাঁ সংবর্ধন! করে, তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ও 
সন্তানসন্তুতি উপচৌকন লইয়! যাও । 

১৩৩৪ 



৮ অষ্টক,৭ অধ্যাঁয়।] খথেদ সংহিভ1। [১০ মণ্ডল, ১২৩ স্তর | 

৪ বজ্ঞ সাঁমগ্রীদম্পর ব্যক্তিগণ সপ্ত অশ্খের স্বামী অগ্নিকে শুব করি- 

তেছে; সেই অগ্নি যজ্ছের ধজান্বরূপ, সর্ধশেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি স্বতাহতি 
প্রাপ্ত হইয়! কাঁমন! শ্রবণপুর্বক অভিলধিত ফল বর্ণ করেন এবং দ্বাতা- 

ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন। 
৫। হে অগ্নি! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দুত। অমরত্ব লাতের জন্য 

তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আঁনন্দকর। দাঁতাঁর গৃহে মৰণ্গণ তোঁমাকে 

সুশোভিত করে। ভূগুষ্তাঁনের! স্তবের দ্বার তোমার ওজ্বল্য বন্ধীন করিল । 

৩। হে অগ্নি! ভোঁমাঁর কর্ম চমণ্কাঁর ॥ যে যজমান যজ্ঞান্ুষ্ঠানে রত 

হয়, তাহার জন্য তুমি যজ্ঞন্বরূপ প্রচুর দুর্ধদাগ়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী 

হইতে যঙ্ঞজফল দেহন করিয়1 দাও | তুমিত্বৃতাছতি প্রাপ্ত হুইয়। তিন চ্ছাঁন 

আঁলোকিসয় কর) তুমি ঘজ্ঞগৃছের সর্বত্র আছ, সর্বত্র গমন কর, সংকর্ম্মকারীর . 

যে আঁবরণ, তাহা! তোমাতে দৃষ্ট হয়। 

৭1] উবণ জাগরিত হুইবামাত্র মনুষ্যগ্ণণ তাঁমাঁকেই দৃতন্বরূপ গ্রহণ 
করিয়াঁযজ্ঞ করে 1 হে অগ্মি! দেবতাঁরাঁও তোমাকেই যজ্ডে ঘৃতদ্বার! প্রদীপ্ত 
করিয়! পু্জ। করিবার জন্য সংবদ্ধন! করেন। 

৮ হেঅন্নি! সম্ভানের1 যজ্ঞ উপলক্ষে অন্থ াঁন আরন্ত করিয়] অন্ব- 
সম্পন্ন তোমাকে আঁহ্বাঁন করিতে লাগিল। যজমানদিগের গৃহে প্রচুর 

গরিমীণ ধন সংস্থাপন ক, তোমরা স্বক্তি বচনঘারা আমাদিগকে সব্বদ1 

রক্ষা! বর। পপশাশপাশপীসিপাপাী 

১২৩ স্ুক্তভ। 

বেন দেবতা। বেন খষি। 

«* ১। বেন রে যে দেবতা তিনি(১), জ্যোঁতিঃদ্বারা পরিবোষিড, তিনি 
জল নি্ীণকারী অখকাঁশমধ্যে সুয্যকিরণের সন্তীনস্বপ জলদ্দিকে 

পৃথিবীতে প্রেরণ করেন । যখন ছ্ুর্য্যের সহিত জলের মিলন হয়, তখন 

বুদ্ধিমান অভুবকারীগণ মেই বেন দেবকে বালকের ন্যায় নানা মিউ বচলে 

সম্ভব করেন। 

॥ (১ বষ্টিদাত। আলোব্ময় কোনও দেবকে বেন নামে এই হুক উপাসনা] কর] 
সইতেছে | 



৮ অষ্টক,৭ অধ্যায়। ] খধেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১২৩ সত | 

২। বেনদেব আকাশস্যরূপা সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতে- 

ছেম, এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্ুলমুর্তি বেমদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল, 

জলের যে সমুন্নত স্থানঃ অর্থাৎ আকাশ, তথায় ভিনি দীপ্তি পান। তাহার 
পারিষদের1 সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আঁকাঁশকে প্রতিধ্ধনিত করিল। 

৩। জলগুলি বেনের সহিত একন্থ্নবর্তাঁ, অর্থাৎ আঁকাঁশে থাকে 9 
তাহার বসের মাত, অর্থাৎ বিছ্যুতের জননীরূপা। ; তাহার! একস্থানব্ত 

বেনের দিকে শব্দ করিতে লাশিল। জলের উন্নত উৎপত্িস্থানে, অর্থাৎ 
আকাশে মধু তুল্য বাফটিব1রির শব্দ উদয় হইয়! বেনকে সংবর্ধন! করিতেছে। 

৪1 বুদ্ধিমান স্তবকারীগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের ন্যায়. বেনের শব্দ 
শ্রবণ করিল, তাহাতে তাস্থার বুদ্ধিপুর্ববক তীহ্ার রূপ কপ্পন করিল । 

তাঁর বেনকে যজ্ঞদানপুর্বক নদীর ন্যায় প্রভূত জল প্রাপ্ত হইল । সেই 

পান্ধর্বরূপী বেন জলের প্রভু । 

৫1 বিদ্বুৎ যেন একট ₹স্পরা, বেন যেন তাঁহাঁর উপপতি, তিনি হেন 
বেনকে দেখিয় ঈষৎ হাঁস্যপূর্বক আলিঙ্গন করিতেছেন । বেন শীহার 
প্রেমাম্পদ নাঁয়কের ন্যাঁয় প্রেয়সীর রতিকামন! পূর্ণ করতঃ নুবর্ণময় পক্ষে 
উপবেশন, ব1 শয়ন করিলেন । 

৬ । হে বেন! তুমি স্বর্গে উ্ঞীন একটা পক্ষীর ন্যাঁয়, তোমার ছুই 
পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্বলোক শাঁননকাঁরী বকণের ছৃত, তুমি জগতের ভরণ- 

পৌঁধণকারী পক্ষী তুল্য। এতাদৃশ তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে 

মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাঁব ধারণ করে । 
৭। সেই গন্বর্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাঁবে দণ্ডায়- 

মান হইলেন । তিনি চতুর্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করির! আছেন, 

তিনি আপনার অতি সুন্দর মূ্তি আচ্ছাদন করিরছেন। এই রূপে অন্তাহিতি* 

হইয়! তিনি অভিলবিত ব্টিবারি উৎপাদন করিতেছেন । 

৮ | বেনদেব জলগরূপী, তিনি নিজকণ্্ন সাঁধন কালে গৃধের তুল্য দুর- 

বিস্তারি চক্ষুঘারা দুর্টি করিতে করিতে আকাশন্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন 

করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের ছার! দীপ্যমাঁন কয়েন । দীপ্যমাঁন , 

ইইয়! তিমি তৃতীয় লোকে, অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোক 

বাঞ্থিত জলের স্থার্টি করেন । 



৮ অইক, ৭ অধ্যায়] খগ্েদ সংহিতা! । [১০ মণ্ডল, ১২৪ হ্ৃভ্ | 

১২৪ স্ুক্ত। 

অগ্নি, প্রভৃতি দেবত1)1 হারাই খবি। 

১1 হে অগি! আরমাদিগের এই যে যজ্ঞ, বাহার খত্বিক্, যজমাঁন, 

প্রভৃতি পাচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, খীহাঁর অস্ুষ্ঠান তিন 

একাঁরে হইয়! থাকে, বাঁহাঁর সাঁতজন অনুষ্ঠানকর্ত। আঁছেন, সেই যজ্ের 

দিকে তুমি আগমন কর। তুমিই আমাঁদিগের হবিবরহনকারী ও অগ্রগ।মী 
দৃতস্বরূপ। তুমি চির কালই গাঁ অন্ধকাঁর মধ্যে শয়ন করিয়! থকে 

২। (অগ্নির উক্তি)_ দেবতারা আঁগাকে প্রার্থন| করেন, সেই নিমিত্ব 
আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হইতে দীপ্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়| চতুর্দিক 
নিরীক্ষণ করতঃ অমরত্ব লাভ করি। যখন যজ্ঞ নিরূপদ্রবে সম্পন্ন হয়, তখন 
আঁমি অদর্শন হইয়া! যজ্ঞকে পরিত্যাগ করিয়! ধাই। চিরকালের বন্ধুত্ব- 
এবুক্ত নিজ উৎপত্তিস্থাঁন অরণির মধ্যেই গমন করি 

৩। পৃথিবী ভিন্ন আর এক যে গমন পথ 'আছে, অর্থাৎ, আকাশ, 

তথাকাঁর খিনি অতিথি, অর্থাৎ সূর্য্য, আমি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়?, 
অর্থাৎ সাঁহাঁর বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন খতুতে নান! যজ্জের অহ্ু- 

ষ্ঠান করিয়া! থাকি । অসুর দেবগণ পিতান্বরূপ, তীহাঁদিগের সুখোদ্দেশে 

আমি শব উচ্চারণ করিয়া থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হইতে 

আমি যজ্ঞের উপযুক্ততস্থানে গমন করি । 

৪1 এই যঙ্ঞস্থানে আমি অনেক বতসর ক্ষেপন করিয়াছি ॥ তথায় 

ইজ্দরকে বরণ করতঃ আঁপন পিত1 অরুণিকে ত্যাগ করি' অর্থাৎ অরণি হুইতে 

নির্গত হই । আমি অদর্শন হওয়াতে অমি ও সোঁম ও বকণের পতন হইল, 
রাজ্য বিপর্ধ্যস্ত হইল, তখন আমি আসিয়। রক্ষ1 করি ॥ 

&| আমি আঁসিলে দেই অনুরগণ শক্তিহীন হইয়া গেল | হে বকণ! 

তুমিও আমাকে প্রার্থনাকর । অতএব হে প্রত! সত্য হইতে মিথ্যাকে পৃথক 
করিয্ন! আমার রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ কর। 

৬। (অগ্নির বা বকণের উকি) -হে মোম! এই দেখ স্বর্গ । ইহা অতি 
সুদূর ছিল। এই দেখ আলোঁক। এই বিস্তীর্ণ আঁকাঁণ। ছেসোঁম! তুমি 

পু ১৬৩৩ 



৮. অষ্টক, ৭ অধযাক়্।- খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল; ১২৫ ভুক্ত । 

সপ স্সপপিপপসিল ৩ পি পপ শপ ক পেস 

নির্গত হও, রৃত্রকে বধ করা যাঁউক। তুমি নিজে হোমের দ্রব্য, অন্যান্য 
হোমের দ্রবাদ্ারা তোমাকে পুজ| করি। 

৭) ক্রিয়াকুশল মিত্রদে, ক্রিয়কীশলের দ্বারা! আঁকাঁশে নিজ তেজঃ 
হলগ্স করিলেন। বকণদেব অবলীলাক্রমে জল স্যফি করিলেন । সেই সমস্ত 

জল নদীরূপ ধারণ কিয়! জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন । সেই সকল 

নির্মল নদী বকণের পত্বীর ন্যাঁয় বরূণের শুভ্র উজভুল বর্ণ ধাঁরণ করিতেছে । 

৮। সেই সকল জলদেবত1| বকণের সব্বশ্রেষ্ঠ তেঃজ প্রাপ্ত হইতেছে, 

তাহারি ন্যায় হোম দ্রব্য পাঁইয়! আলনিতি হইতেছে । বরুণ নিজ পৃত্বীর 

ন্যায় তাহাঁদিগের নিকট গমন করিতেছেন, যেরূপ প্রজাবর্গ ভয় পইয়! 

রাজাকে আশ্রয় করে, তদ্রপ জলের! ভয়গ্রয়ু ক্ত বকণকে আশ্রয় করিয়! বৃত্রের 

দিকট হই?তে পলায়ন করিতেছে 

৯। সেই সকল ভীত দিব্য জলের সঙ্গী হইয়! যিনি তাহাঁদিগের বন্ধুত্ব 
আচরণ করেনঃ ভীঁহাঁকে হংস কছে। তিশ্িস্তবের যোগ্য, তিনি জলের 

পশ্চশ পশ্চাত ভ্রমণ করেন । বিদ্বান্গণ বুদ্ধি বলে তাহ কে ইন্দ্র বলিয়। স্থির 

করিয়াছেন । 

১২৩ সহী ।, 

পরমাত্যা। দেৰত1। বাঁক খষি। 

১) (বাঁগ্দেবীর উক্তি) আমি কদ্রগণ ও বস্ুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, 

আমি আদিত্যদিগের সংক্গ এবং তাঁবৎ দেবতাঁদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র 

ও বৰণ এই উভয়কে ধাঁরণ করি, আমিই ইন্দ্রও অগ্নি এবং দুই অশ্বিঘ্বয়কে 

জবলদ্বন করি । 

২। যে সোম আঘাত, অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বার! উৎপন্ন হয়েন, 
আমিই তাহাকে ধাঁরএ করি, আমি তত্ব! ও পুৰ1 ও ভগকে ধারণ করি, 
যে যজমাম যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপুরর্বক এবং নোঁমরন প্রস্তুত করি! 
দেবভাদ্দিগকে উত্বমরূপে সম্ভষট করে, জাঁমিই তাঁহাকে ধন-দাঁন করি । 

৩1 আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন 
এবং যজ্ঞোপযোঁগী বন্ত সকলের মধ্যে সব্বশ্রেক্ঠ। এতাদৃশ আঁমাঁকে 

২৩৩৪ 



৮ আষ্টক, ৭ অধ্যায় | ] খথেদ সংহিতা] । [১০ মণ্ডল, ১২৬ ভৃক্ত। 

দেবতার! নানা স্থানে সগিবেশিত করিপাঁছেন, আমার আশরয়স্থান বিস্তর»: 

আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষট আছি । 

৪ | যিনি দর্শন ক্রেন, প্রাঁণধারণ করেন, কথ! শ্রবণ করেন, অথব। 
অন্ন ভোঁজন করেন, তিনি আমারি সহারতাঁতে সেই সকল কার্ধা করেন । 

আমাকে যাহারা মানে না, তাহার ক্ষয় হইয়খ যার । হেবিদ্বান! অবণ 

কর. আমি যাহ! কহিতেছি, তাহ] শ্রদ্ধার যোগ্য । 

«| দেবতার! এবং মল্ষ্যের ষাঁহার শরণাঁগত ছয়, উীাঁর বিষয় 
আঁমিই উপদেশ দি | যাঁহাঁকে ইচ্ছণ, আমি বলবানৃ, অথবা স্তোত, অথবা 
খষি, অথবা বুদ্ধিমধন্ করিতে পারি। 

৩। দ্র যখন স্তোত্রদ্বেী শত্রকে বধ করিতে উন্যত হয়েন, তখন 

আমিই তাঁছার ধন্থ বিস্তার করিয়া পি। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। 

আঁমি ছ্যুলোঁকে ও ভূলৌকে আঁবিষ্ট হইয়! আঁছি। 

৭ 1 আমি পিতা, আকাঁশকে প্রসব করিয়াছি; জেট আকাশ এই 
জগতের মম্তস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান! সেই স্থান 
হইতে সকল তূঁবনে বিস্তারিত হই, আপনার উপ্নত দেহদাঁর! এই ছ্ালোককে 
অমি স্পর্শ করি। 

৮ | আমিই তাবৎ ভূবন নিন্মীণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় 
বহমান হই । আঁমাঁর মহিমা! এতাঁদুশ বৃহৎ হইয়াছে , ছ্যুলোঁককেও 
অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে (৯)। 

১২৬ নুক্ত। 

বিশ্বদেব! দেবতা । কুল্মল বৃর্হিষ খষি। 

১) অর্ধ্যমা, মিত্র, বকথ, যাহ।কে শক্রর হস্ত হইতে পাঁর করিয় 
দেন, হে দেবগণ ! কোনও পাপ, কোনিও অমঙ্গল সেই মনুষ্যকে আক্রমন 

করিতে পারেন] । 
পে সপ ০ সি 

(১) বাগ্দ্বেবীকে, এই তৃক্ের বক্ত।, অর্থাৎ খষি বলিয়। নির্দশ করা হইয়াঁছে। 
কিন্তু বাঁক ষে এই স্ৃত্তের বত্তা, স্ৃক্তের ভিতর তাঁর কোনও নিদর্শন নাই। বক্তা 
আশপনাকে লর্ধনিয়স্ত। ও সর্বনিম্মীতা ধলিয়া পরিচয় দ্রিতেছেন |. 

১৬৩৫ 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়] খগ্বেদ সংহিত1। [ ১০ মণ্ডল, ১২৬ ভুক্ত | 

২। ছেবৰকণ! হেমিত্র! হেঅর্ধতমা! যাহাতে তোমর1 পাপ হইতে 

মবুষ্যকে রক্ষা কর এবং শক্রর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া! দাও, অংমরা 

তাহাই প্রার্থন। করি । 

৩1 এই বরুণ, মিত্র ও অধ্যম! নিশ্চয় আমাদিগকে রক্ষ1 করিবেন | 

হে বৰণ প্রভৃতি ! আমাদিগকে লইয়া চল; লইয়| যাঁইবাঁর কালে পার করিয়! 

দাও ; পার করিবাঁর কালে শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। 

৪1 হে বকণ, মিত্র ও অর্ধ্যমণ ! তোঁমরণ বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক, 

তোঁমরা! নেতার কাঁ্ধ্য উত্তমরূপে সম্পাদন কর। তোঁমাদিশের দ্বারা 

আমর শক্রর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া! তোমাদিগের নিকট যেন চমৎ- 

কার সুখ প্রাপ্ত হই। | 

1 আদিত্যগণ, বকণ, মিত্র ও অর্ধ্যম! শক্রুদিগের হস্ত হইতে পাঁর 

করিয়! দিন । শক্রর নিকট পরিত্রাণ পাইয়া! কল্যাঁণলাভের জন্য আমরা 

উগ্রঘূর্তি কত্রদেনঃ মকহগণ, ইজ্দ্র ও অগ্নিকে আহবান করিতেছি। 

৬। বরুণ, মিত্র ও অর্ধ্যম। ইহার! পথ দেখাঁইয়! লইয়1 যাইতে অতি 

পটু) ইহারা পাঁপগুলি অন্তর্ধন করিয়া! দিন। মন্ুষ্যবর্গের অধীশ্বর এ সকল 

দেব সমস্ত পাঁপ ও শক্রর হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধীর করিয়! দিন। 

৭1 বকণ, মিত্র ও অর্ধ্যম| রক্ষণ পূর্বক আমাদিগকে সুখী করুন। যে 

সুখ আমর! প্রার্থনা করি, আদিতাগণ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে সেই 

সুখ দিন, শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা! কৰকন ! 

৮। যখন শুভ্রবর্ণ গাভীর চরণ বন্ধন করিয়! র1খিয়'ছিল তখন যজ্ঞ- 

ভাঁগভাগী বদুগণ যেমন দেই গঁভীকে মোচন করিয়! দিয়াছিলেন, তদ্রপ 

আমাদিগকে পাঁপ হইতে মুক্ত কর। হে অগ্নি ! আমাদিগকে প্রকৃউ পরমার 

এদান কর।॥ 

১৬৩৩ 



৮ অইক, ৭ অধ্যায়। ] খধেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১২৭ 

১২৭ শুক্ত । 

রাত্রি দেবত1। কুশিক খষি। 

১। রাত্রিদেবী আঁগমনপুর্ক চতুর্দিকে বিভতীর্দ হইগ্লাছেন। তিনি 
নক্ষত্রসমূহের দ্বার! অশেষ প্রকার শোভ1 সম্পাদন করিয়াছেন । 

২) দেবরূপিণী রাঁত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, বাহার 
নীচে থাকেন, কি ধাছারা উর্ধে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। 
তিনি আঁলৌকের দার অন্ধকাঁরকে নট করিয়াছেন । 

৩। রাত্রিদেবী আনিয়! উধষাঁকে আপন" ভগিনীর' নায় পরিগ্রহ 
করিলেন, তিনি অন্ধকাঁর দূরীভূত করিলেন | 

81 পক্ষীর! যেমন রক্ষে বাস গ্রহণ করে, তন্তরপ ধাহার আগমনে 

আমর! শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাঁদিগের শুভকরী হউন। 

0 গ্রাঁমসমুহ নিস্তব্ধ হইয়াছে; পাদগারীরা, পক্ষীরা, শীন্্রগাঁনী 
শ্যেনগণ, সকলেই দিস্তব হইয়! শয়ন করিয়াছে। 

৬। হেরাত্রি! বুকীও বুককে আমাদিগের নিকট হইতে ঢুরে লইয়! 

যাও? চৌরকে দূরে লইয়া যাঁও। আঁমাদিগের পক্ষে বিশিউরূপে শুতকরী 
হও(১)। 

ণ। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পট লক্ষ্য হইয়। দেখ! দিয়াছে, আমার নিকট 
পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে । হে উষাঁদেবি! আমার খণকে যেমন 

পরিশোধপূর্ববক নষ্ট কর, তদ্রপ অন্কাকাঁরকে ন$ কর। 

৮ ছে আকাশের বন্য রাত্রি! তুমি যাঁইতেছ, তোমাকে গাঁতীর 

ন্যায় এই নমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর | 

(১) রাত্রিতে গ্রাদসমূছে পশুপক্ষী নিসুবধ হুইয়ছে, কেবল হিংঅজন্ত আর 

চোঁরের ভয় । 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায় । ] খথেদ সংহিতা | [ ১০ মণ্ডল, ১২৮ শক্ত | 

১২৮ ভুক্ত । 

বিশ্বদেব। দেবত৭ | বিহব্য খষি | 

১। হে অগ্নি! বুদ্ধের সময় আমার তেজের উদয় হউক। তোমাকে 
প্রজ্বালিত করিয়! আমর! নিন দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাঁকি। চারি দিক্ 
আমার নিকট নত হউক, তে মাকে প্রভু পাইয়া! আমর! যেল শক্রদিগকে 
জয় করি । 

২। ইজ্দ্রাদদি তাবৎ দেবত1, মকণ্গণ, বিষণ ও অগ্নি যুদ্ধের সময় 
আমার পক্ষে থাঁকুন। 'আকাশস্বরূপ বিস্তীর্ণ ভূবন আমার পক্ষ হউন। 
আমার উপস্থিত প্রার্থন! বিষয়ে বু আমার অনুকূল হইয়! আঁমাঁকে পবিত্র 
ককণ। 

৩। দেবতার! আমার যজ্জে সম্ভষ হুইয়। আমাকে ধন দাঁন ককন। 
আশীর্বাদ যেন আদি লাঁভ করি; দেবতীদিগকে আঁহ্বাঁনপুবর্বক বজ্জঞানু- 
ষ্টান যেন আমারই ঘটে | পূর্বতন কাঁলে ধাহারা দেবতাদিগের উদ্দেশে 
হোঁম করিয়াছেন, তাহারা অনুকূল হউন। আমাদিগের শরীর নিকপদ্রৰ 
হউক, সন্তনসন্ততি উৎপন্ন হউক | 

৪ আমার যে সকল যজ্ঞস।মগ্রী আছে, তাহ! আমার জন্য দেবসাঁৎ 
কর হউক । আঁমাঁর মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক। আমি যেন কোন 
প্রকার পাপে লিপ্ত না হই। অশেষ দ্রেবতাঁগণ আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ ককণ । 

৫1 ছয় জন প্রধান প্রধান দেবী আঁমদিগের শীবদ্ধি ককন 1 হে 

তাবৎ দেবতা! এই স্থানে বীরত্ব কর। আমাদিগের সন্তাঁননভ্ততির, কি 
আঁমাদিগের শরীরের যেন কোঁন অকল্যাণ না! ঘটে। হে রাজ! সোম 
শক্রুর নিকট আমর! যেন বিন না হই। 

৩। হে অগ্নি! তুমি শক্রদিগের আক্রোশ বিফল করিয়া রক্ষার 

হও এব দুগ্ধর্ষ হইয়। আমাদিগকে সর্্ববিধায় রক্ষা! কর । সেই সকল শত্রু 
ব্র্থপ্রয়াস হইঃ1] ফিরিয়া? যাঁউ চ। যদি বুখিমাঁনও হয়, তখাপি ইহাঁদিগের 

বুদ্ধি যেন লোপ হইয়! যায় । 



৮ অষ্টক, ৭ অধায়ি ] খগ্থেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১২৯ ভু । 

৭] যিনি স্থন্টিকর্তাদিগেরও ক্য্টিকর্তা, যিনি ভুবনের অধীশ্বর, যিনি 

রক্ষাকর্তী ও শক্রনিবারণকাঁরী, সেই দেবকে স্তব করি। এই যজ্ঞকে ছুই অশ্বী 
এবং বৃহস্পতি ও আঁর আর দেবতা রক্ষা ককন ॥ যজমান্র ক্রিয়া যেন 

নিরর্থক ন! হয় | 

৮। যিনি বহুবিস্তীর্ণ তৈজের অধিকারী, যিনি রহৎ, সব্বাগ্রে আহত 
হয়েন, বিবিধ স্থালে বাঁস করেন, সেই ইন্দ্র এই যজ্ছে আমাদিগকে সুখী 
ককন| হে হরিঘর্ণ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! এতাদৃশ তুমি আমাদিগকে সুখী 
কর, সন্তানসন্ভতি জম্পন্ন কর। আমাদিগের অনিষ্ট করিও লা, প্রতিকূল 

হইও ন11 

৯) যাহারা আমাঁদিগের শত্রু, তাঁহার! দুর হউক। ই ইন্জ ও অগ্নির 
সাহা আমর! তাহাদিগকে পরাভব করি। বনুগন, কদ্রগণ ও আদিত্য 

গণ এরূপ ককন, যাঁহীতে আমি সর্বোপরিবত্তী, ছুদ্ধ্ধ, বুদ্ধিমান ও অধি- 

রাঁজ হই। 

১২৯ ভুত্ভ ॥ 

উজরপা। ৯০ ৪ ৭. ৭ *স, ওঃস 

১। ততকালে যাহ নাই, তাহাও ছিল নণ, যাহ! আছে, তাঁহাঁও ছিল 

ন1। পুথিবীও ছিল না, অতি দৃরবিস্তার আকাঁশও ছিল নাঁ। আবরণ করে 
এমন কি ছিল? কোথায় কাঁহরি স্থান ছিল? ছুর্গম ও গণ্ভীর জল কি তখন 

ছিল ?। 

২। তখন স্ৃত্যুও ছিল ন1, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের পতেদ 

ছিল ন1। কেবল সেই একমাত্র বস্ত বায়ুর সহুকারিত! ব্যতিরেকে আত্মা 

মাত্র অবলম্বনে নিশ্বীস প্রশ্নাসযুদ্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত 
আর কিছুই ছিল না 1(২)! ৃ 

(১) খগ্থেদে দশন মণ্ডলের মধ্যে এই একটি আনেক আধুশিক হৃক্ত । এটি 
অতি. প্রলিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেন ন। ক্প্রির আদি কারণ ও প্রণাঁলীর কথ ইহ]তে পর্যা- 
€লাঁচনী.কর1 হইয়াছে । খগ্থেদ রচনার শেষ সময়ে সৃষ্টিনস্বন্ধে ধধষিগণ যেরূপ মত 
বিশ্বান করিতেন, তাঁহা এই প্রসিদ্ধ সুত্রে ৃষ্ট হয়। 

(২) সৃষ্টির পুর্বে পরমাত্মার অনুভব । 



৮অষ্টক, ৭ অধ্যায়] খথেদ সংছিত। [ ১০ মণল, ১২৯ সুক্ত | 

ও৩। সর্ব প্রথমে অন্ধকারের ছার! অন্ধকার আরত ছিল । সমস্তই 

চিহ্বর্জর্গত ও চতুদ্বিকে জলময় ছিল(৩)। জবিদ্যমাঁন বন্ত দ্বার! সেই সর্বব্যাপী 
আঁচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যাঁর এভাঁবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। 

৪) সব প্রথমে মনের উপর কাঁমের আঁবিভ্গাব হইল, তাঁহ! হইতে সর্ব 
প্রথম উত্পত্ি কারণ নির্গত হইল | বুদ্ধিমান্গণ বুদ্ধি দ্বরী! আপন হৃদয়ে 

পর্যালোচনা পুর্র্বক অবিদ্যমধন বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ 
করিলেন। 

৫। রেতোধ! পুকষের1 উদ্ভব হইলেন, মহিম1 সকল উদ্ভব হইলেন । 

উহাাদিগের রশ্(*) ছুই পার্থ ও নিম্নের দিকে এবং উর্ধ দিকে বিস্তারিত 

হইল, নিম্ন দিকে স্বধ] রহিল, প্রর়(তি উর্দুদ্রিকে রহিলেন() | | 

৩। কেই বা প্রকৃত ভাঁনে £ হেই বা বর্ণনা করিবে £ কোঁথ! হইতে 

জন্মিল? কোথা হটতে এই সকল নান] সু্টি হইল? দ্রেবতার! এই সমস্ত 

নান! সৃ্টির পর হইরাছেন। কোথ! হইতে যে হইল, তাহা কেই বা 

জানে(৩) £ 

প। এই নান! স্যন্টি ঘে কোঁথ! হইতে হইল, কাঁহ!| হইতে হইল, কেহ 

নৃ্টি করিয়াঁছেন,কি করেন নাই, তাঁহ| তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রত্ু- 
স্বরূপ পরমধাঁমে আছেন ! অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন। 

৬১" পাশাশা শািশিশাি পাদ ও টি শিপন ০০ ০ ০ ২ শী শশা শশা - পাপিস্পি শা শী শি্ী শী শশী তি শত 

(৩) সৃষ্টির পূর্বের অবন্থাঁর এই বর্ণন। অতিশয় গভীর ও ভয়াবহ । 
(8) 47010105801 48007001)6 1093 508055069 09 100 0186 00০ ম০2৫ 1050] 70) 

172৮0 1070 $1)0 90080 01 (10770 ০07 ৫910) 8110 1196 01105----2101৮৯ 1১৫//১৫71% 

76 (0884)) ৮০1, ১ 1), 9075 1008৩, 

(৫) পাঁয়ণ কহেন মহিমা বলিতে পঞ্চভূতঃ ভার শ্বধ] আর্থে অন্ন এবং অন্ন 
নিরুই এবং প্রয়তি অর্থে ভোভ| পুরুব, সেই ভোক্ত। জীব উপরে অর্থাৎ প্রধান। 

4 581080])00010100 [1001]019 1)0082011, 200 60109 ০10:৮--4714875 

(১) প্রক্কৃতির যে কাঁর্যনমুহ ও সৌন্দর্যকে খবিগণ এত দিন দেব বলিব? পুজ 
করিয়া আঁদিতে ছিলেন, তাঁহার] জাঁদি দেব নহেন, উহর1ও সষ্ট্য অর্থাৎ কাঁধ্য 
মাত্র, তাহা এক্ষণে খধির মনে উদয় হইল। বে কাঁরণ কে? আদি কে? এই.সৃক্ত 
লেই প্রশ্মেরই উত্তর । এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া] মনুষ্যের দাঁধ্য নহে, খষিরও লাধ্য 
নে, খবি তাঁহ। এই খকে স্বীকার করিতেছেন | 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায় ] ধর্থেদ সহিতখ। [ ১০ মণ্ডল, ১৩০ সত | 

১৩০ সুক্ত। 

প্রজখপতি দেবত৭| যজ্ঞ খষে। 

১। যজ্ঞম্বরূপ বস্ত্র চতুর্দিকে স্থত্র বিস্তারের দ্বারা বয়ন কর! হইয়াছে, 
দেবতাঁদিগের উদ্দেশে একশন, অর্থখুৎ বহুসংখ্য অনুষ্ঠানের দার! 
ইহার বিস্তার সংঘটন হইয়াছে, যজ্ঞে যে পিলোঁকগণ আসিয়/ছেন, 
তীহার| বয়ন করিতেছেন । দীর্ঘ তার দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন 
কর, এই বাঁক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার! এই বস্ত্র বয়নকাঁধ্য নির্ব্বাহ 
করিতেছেন | 

২। এক ব্যক্তি সেই বজ্ত্রকে দীঘাঁকৃত করিতেছে, অপর এক ব্যক্তি 
বিস্তারের জন্য প্রসারিত করিতেছে । ইহা এ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত 
হইতেছে। এ সকল তেজঃপুগ্জী দেদত1 যজ্ঞগুহে বলিয়ান্থেন। এই বজ্্র- 
বয়নব্যাঁপারে সামগুলিকে তসর অর্থ/ৎ পড়েন রূপে কম্পন করা হই- 
য়াছে(১) | 

৩ । যৎকাঁলে তাঁবৎ দ্েবতী| দেবপুঁজা1 করিলেন, তখন তীহদিগের 
অনুষ্ঠিত যজ্জের পরিমান কি ছিল? দেব মুর্তিই বা কি ছিল? সংকম্প কি 
ছিল? ঘ্নৃতছিল কি? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থাঁনের চতুর্দিকের রতি স্বরূপ 
সীম! বন্ধনই বা কি হইয়াছিল? ছন্দ প্রউগ বা উকৃখ কি ছিল? | 

৪। গায়ত্রী নামক ছন্দ অগ্নির সহবোগ্রিণী হইলেন | দেব সবিত! 
উষ্জিক নাঁমক ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন | সোম অনুকীভ্ ছন্দের সহিত 
ও তেজোমূর্তি সূর্য্য উক্থ ছন্দের সহিত মিলিত হইপেন। আর রৃহতী 
ন1মক ছন্দ বৃহস্পতির বাক্যকে আয় কছিল। 

&॥ বিরাট নামক ছন্দ মিত্র ও বকণ দ্বেবকে আশ্রয় করিল। ত্রিমুভ 
ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়িল ত্রব দ্রিবাঁ ভাঁগের বে সোম, তাহও তার ভাগে 

(১) এই ছুইটী খকেবভ্রকে বন্ত্রের সহিত এবও মন্ত্রগালিকে টানা ও পড়েনের 
সহিত তুলন1 করা, হইয়াছে | পিভৃলোকগণ বজ্ঞে উপস্থিত আছেন, তাহার উন্নেখ 
পাওয়। যাঁয়। 



৮ অই্টক, ৭ অখ্যীয়। ] খথেদ সংক্িত]। [১০ মণ্ডল, ১৩১ সুক্জ 

পড়িল। জগতী নামক ছন্দ তাবৎ দেবতাকে আশ্রয় করিল(২)। এই 

রূপে খবিও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন । 

৩। পুরাঁকাঁলে যজ্ঞ উৎপন্ন হইলে পর, আঁমাদিগের পূর্বপুঁকষ খষি 
ও মন্ষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন । প্রাচীন কালে যাহার! 

এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকরিলেন, আমার বোধ হইতেছে যেন আমি মনের চক্ষে 

তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। 

৭ সাত জন দিব্য খষি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহপুবর্বক পুনঃ পুনঃ 

অনুষ্ঠান করিলেন, যঙ্ছের পরিমাণ স্থির করিলেন । যেরূপ সরিখির! ঘোঁট- 
কের রশ্মি হস্তে ধাঁর্ণকরে, তদ্রপ সই বিদ্বান খধিগণ পুর্বপুকষদিগের 

প্রথার প্রতি দড়ি রাখিয়া! তদনুযারি যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্র করিলেন । 

১৩১ সুক্ত | 

অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্র দেবত।। সুকৃতি ঝখবি। 

১। হে শত্রপরাঁভকরী ইন্দ্র! সন্মুখের দিকে, অথব! পশ্চাৎ দিকে যে 
সকল শক্র আছে, উত্তরে, অথব1 দক্ষিণে যাহারা আছে, সকলকেই দূরীভূত 
কর। হে বীর! আমরা! ষেন তোঁমার নিকট বিশিষ্ট সুখলাঁতি করিয়া 
আনন্দিত হইতে পারি। 

২। যাহাঁদিগের ক্ষেত্রে যব জন্ষিয়াছে, তাহার! যেমন পৃথক পৃথক 
করিয়! ক্রমশ নেই যব অনেক ঝাঁরে কর্তন করে, তদ্রুপ হে ইন্দ্র ! যাহার! 
যজ্ঞান্ুষ্ঠীনসহকাঁরে নমঃ শব্দ প্রয়োগ ন1 করে, অর্থাৎ যাহারা পুণা কর্মের 
অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাঁছাদিগের ভোজনের সামগ্রী এখনই নষ্ট করিয়া দাঁও। 

৩| যে শকটে একমাত্র পশু যোৌজিত আছে, তাঁহ1 কখন ও যথাঁপময়ে 
ান্তবা স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না| বৃদ্ধের সময় তাহ! দার! অন্ন লাভ 
কর1 যাঁয় ন1। বাহার]! গে, অশ্ব, অন্ন কমন করেন, সেই বুদ্ধিমান্গণ এ 
কারণে ইজ্জের বন্ধুত্বের জন্য লালাঁয়িত হয়েন। অর্থাৎ ইন্দ্র সহায় ন] হইলে 
এঁ ঘর অভিলাধ মিদ্ধ হয় ন!। 

(২) এই হৃক্তটীও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ৷ এখাঁনে আটটা ছন্দের নাম পা1ওয়1 
গেল, একটি একটি ছন্দকে এক এক দেবের লহিত মিলাইয়] দেওয়া কবির কপ্পন | 



৮ অইক,৭ অধ্যায়।] রথের সংহিতখ। [ ১০ মণ্ডল, ১৩২ সুক্ত ॥ 

৪1 হে কল্যাণমৃর্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, 

তখন তোঁমর! উভয়ে মিলিত হইয়! চমৎকার সোঁম পাঁন করিতে করিতে 

ইন্দ্রের কর্মে তাঁহাকে রক্ষা! করিয়াছিলে। 

৫। হে অশ্রিদ্ধয়! যেরূপ পিতা মাঁত1 পুব্্রকে রক্ষা! করে, তদ্ধপ 

তোমরা চমত্কার সোম পাঁন করতঃ নিজ শক্তি ও অদতুত কার্ধ্য সমৃহদ্বার। 

ইত্রকে রক্ষা! করিয়ীছিলে। হেইন্দ্র! ন্বরস্বতী দেবী তোমার নিকটে 

ছিলেন। 

৬ ও৭| ইন্দ্র উত্তম ত্রাণকর্ত1, ধনশালী, সব্বদ্র, তিনি রক্ষা করিয়! 
নুখদায়ী হউন। শক্রদিগকে নিবারণপুর্ধক তিনি অভর দীন ককন ] আমর! 
যেন উত্তম ক্ষমতাঁর অধিকারী হই । মেই যজ্ঞভাঁগগ্রাহী ইন্দ্র নিকট যেন 

আমরা প্রসাদভাজন হই । তিনি যেন আমাদিগের প্রতি ভত্বমরূপ 

সন্তুষ্ট থাঁকেন। তিনি উৎকৃষ্ট ত্রাণকর্ত ও ধনশালী। সেই ইন্দ্র যেন, 

কি দূরবর্তী, কি নিকটবত্বী সকল শক্রকে আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহিভূতি 

করিয়! দেন । 

১৩২ সুক্ত | 

শিত্র ও বরুণ দেবত। | শকপুত খষ | 

১) যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহাঁরই জন্য আঁকাশ ধন তুলিয়| ধরিয় 
আঁছেন। তাছাকেই পৃথিবী যুক্ত করেন | যজ্ঞকারীকেই অশ্বিদ্বয নান! 
সুখসাঁমগস দাঁন করিয়! সন্তুষ্ট করেন । 

২। হে মিত্রও বকণ! তামরা পৃথিবীকে ধারণ কর) উত্তম সুখ 
সাঁমগ্রীর প্রীর্থনাঁতে তোঁমাঁদের উভয়কে পূজা করিভেছি। যজমনের প্রতি 
তোমাদিগের যে সকল বন্ধুতাঁচরণ হইয়া! তকে, তাঁহার প্রভাবে আমর 
ষেন.শত্র জয় করি। 

৩। হে মিত্রাবকণ! যখনই তোঁমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞসাম শ্রী 

আয়োজন করি, তখনই চমৎ্কাঁর ধনের নিকটে উপস্থিত হই । যজ্ঞদঁন- 
কাঁরী ব্যক্তি যে ধন গ্রাঁগ হথ়, তাঁর উপর কেসি উপটাদাস পাগল শাল পণ 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়। ] থথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ২৩৩ হত | 

লা * ৭ রশ নি সিল শি ৮০৯টি তি ৮ শস্প শাীপপাশিপপ পিপি 

৪। হেঅনুর মিত্র! আঁকাঁশ যাঁহাকে শ্রীসৰ করিয়াছেন, অর্থা সূর্য্য, 
ভিনি তৌম! হইতে ভিন্ন। হে বণ! তুমি সকলের রাজা । তোঁমাদিগের 
রথের মস্তক এই দ্রিকে আসিতেছে । ছিৎসাকাঁরীদিগের বিনঁশকর্তী এই যে 
যজ্ঞ, ইহার উপর এতটুকু অকল্য1ণও স্পর্শ হইবেক ন!। 

৫1 এই আমি শকপুত্ত, আঁমাতে ঘে পাঁপ আছে, তাহা আমার সেই 

নীচন্ঘভাব শন্রু দিকেই লষ্ট করিতেছে, যে হেতু মিত্রদেব আঁশাঁর হিত- 
কারী আছেন। সেই মিত্রদেব আসিয়া শরীরের রক্ষা বিধাঁন ককন, যে 

সকল উত্তম উত্তম যন্তরাঁমগ্রী আছে, তিনি তাঁভাঁও রক্ষা! ককন । 

৬|। হে বিশিষ্ট "জ্ঞানসম্পন্ন শিত্র ওবকণ! অপদ্িতিই তোমাপিগের 

উভয়ের মাতা; ছ্যুলোক ও ভূলোককে জলের দ্বারা পরিষ্কার কর; এই 

নিম্নলোঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও $ স্ুধ্যকিরণদ্বারা সমস্ত ভূবন পবিত্র 

কর। 

৭1 তোমর। উভয়ে কার্ধের দ্বার রাজ! হইর! বসিয়ছ । তোমাঁদিগের 
যে রথ বন মধ্যে বিহার করে, তাহ এক্ষণে ধুরাঁর উপর অবশ্থিতি ককক। 

যে হেতু সেই সকল শক্রলোৌক জাক্রোশপুন্বক চীৎকার করিতেছে । বুদ্ধি 

মান্ নৃমেধ (আমার পিতা) উপত্রব হইতে উদ্ধীর পাঁইয়াছেন। 

১৩৩ তুক্ত। 

ইন্দ্র দেবতা । সুদান খবি | 

১। ইন্দ্রের যে সৈন্য তহাঁর রথের সম্মুখভাঁগে আঁছে, উত্তমরূপ 

উহার পুঁজ! কর। যুদ্ধের সময় দুই শক্র নিকটবণওাঁ হইর| পরস্পর সম্মিলিত 

হইয়1 যাঁর, তখন তিনি পলায়ন করেন ন!॥ এই রূপে ৰত্রকে বধ করেন । 

আঁমাদিগের প্রভু সেই ইন্দ্র আমাঁদিগের সংবাদ লউন | বিপক্ষদিগের 

ধনু/৭ ছিন্ন হইয়! যাঁউক। 

২। যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তাঁহ| তুমিই মোঁচন করিয়! দ1ও 

এবৎ রত্রকে বধ কর) হেইন্দ্র! তুমি অজেয় ও শত্রুর অবধ্য হুইয়! জন্মি- 

কনা, বিশ্বকে পাঁলন করিয়। থাক। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জাঁলির! আমর। 

নিকটে আসিয়াহি । বিপক্ষ দ্বিগের ধনু ৭, (ইত্যাদি পুর্বর খকু দেখ)। 



৮ অক, ৭ অধ্যায়] খণ্থেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ২৩৪ তৃক্ত! 

৩। যাহার! দান করেনা, এতাঁদৃশ তাঁবু শক্র দৃর্টিপথ হুইভে 
দূর হউক 1 আমাঁদিগের স্তবগুলি চলিতে থাঁকুক। হেইন্দ্র! যে শত্রু 

আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছ! করে, তুমি তাঁহার এতি মৃত্যু প্রেরণ কর । 
তোমার যে দাঁনশীলতা, তাহা! অমাদিগ্গকে ধন দীন ককক। বিপক্ষদিগের 
ধন্মগু“ণ, ইত্যাদি । 

৪1 হেইন্দ্র! ক্ষুদ্র ব্যাত্রের ন্যায় আচরণপুনর্ক যে সকল লোঁক আম 
দিগের চতুর্দিকে ঘুরি] বেড়ার, তাহাদিগকে ধরাশায়ী কর, কারণ তুমি শত্রু 
পরাঁভব কর ও শত্রুকে পীড়া দাঁও | বিপক্ষদিগের ধন্থগণ, ইত্যাদি | 

৫1 আঁমাদিগের সনাঁভি হউক, বা আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক, 
যে কেহ আঁমাঁদিগের অনিট করে, বেমন প্রকাণ্ড আঁকীশি সকল বস্তুকে 
নীচস্ছ করিয়| রাখিয়্াঁছে, তদ্রপ তুমি তাছার বল নীচস্থ কর । আপন! 
হইতেই বিপক্ষের ধনু ণ, ইত্যাঁদি। 

৩। হেইন্দ্র! আমর! তোঁমর অনুগত, তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত 

কার্ধ্যের উদ্যোগ করিতেছি । পুণ্যকর্ম্বের পথ দিয়! আমাদিগকে লইয়] 
চল, অমর! যেন সকল পাঁপ অতিক্রম করি । বিপক্ষদিগের, ইতাঁদি | 

৭| হে ইন্দ্র! আমাদিগকে তুমি সেই বিদ্যা উপদেশ কর, যাহার 

গ্রভাঁবে শুবকারীর মনোঁরথ পুর্ণ হর । এই পৃথিবীস্বরূপ যে গাভী, ইহ! 
যেন বিপুল আপীনবিশিষট হুইয়! এবং সহস্র ধারার ছুপ্ধ করিত করিয়! 
আমাদিগক পরিতৃপ্ত করে। 

গা সপ শিস পাপা সা 

১৩৪ স্বু;। 

ইজ দেবত। | শান্কতি। ঝষি, এবং দগ্তম খকের গেধ। খষি | 

১) হে ইন্দ্র! তুমি উবার ন্যাঁর ছযুলোক ও ভূলোককে পরিপুণ কর, 

তুমি মহুতেরও মহৎ, মনুষ্যপিগের উপরিবস্তী সআীট্। কল্যাণময়ী তোমার 
মাতাঁদেকী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন । 

২1 যেদুরাস্বাব্যন্ভি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছ! করে, তাহার 
বল অধিক থাঁকিলেও তুমি সেই বলকে হ্যুন করিয়া দাও; যে আমাঁদিগের 
অনিষ্ট চেফী1 করে, তাহাঁকে ধরাশায়ী কর। কল্যাঁণময়ী, ইত্যাদি | 

খাদ নটি 



৮ অক, ৭ অধ্যায় 1] খপ্বেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৩৫ স্ুক্ত | 

০০০ শশা ২ ৮০ সপ শী ৮০ শাাশ্াাশাাাাাত ০০ শি ৯ "২ ৮ শশী পির্প 
শী ০ সী পিপি পাশাপাশি ০ পসপকজীপ্ট 

পআযেরেরেসেই9 জব 

৩। হে ক্ষমতাঁবান্ শত্রসংহারী ইন্দ্র! সেই যে প্রচুর অন্ন সমস্ত, 
যাঁহাঁতে সকলেরই আনন হয়, তাঁহ। তোঁম।র ক্ষমতাবলে আমাদিশের দিকে 

প্রেরণ কর। সেই সঙ্গে আমাদিগকে সব্বপ্রকারে রক্ষ। কর। কল্যাণময়ী, 
ইত্যাঁদি। 

৪1 হে শতব্রুতু ইন্দ্র! তুমি যখন নান! অন্ন প্রেরণ করিবে, তখন 

সোঁমযাগকাঁরী যজমানকে সহত্রপ্রকারে রক্ষা! কঞিবে এবং ধনও দিবে। 

কল্যাণময়ী, ইতা দি | 

৫1 উজ্জ্বল অস্ত্রশ্ত্গুলি ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যয় চতুর্দিকে পতিত হউক, 

দুর্বার প্রতানের (কাণ্ড, ভাটা), ন্যায় অক্ত্রশস্ত্রগুলি বিশ্বব্যাপী হউক, 
আ'মাদিগের ছুর্ঘ্ঘতি দুর হউক | কল্যণণময়ী, ইত্য1দি 1 

৬। হেজ্ঞানবান্ ধনশালী ইন্দ্র! নুদীর্ধ অঙ্ক-শের ন্যায় তুমি শক্তি 

নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাঁগ যেরূপ শরীরের সম্মুখস্থিত চরণের 
দ্বার| হক্ষশণখাঁকে আকর্ষণ করে, তদ্রপ তুমি সেই শক্তি সস্ত্রারা শক্রকে 

আঁকর্ষণপুর্বক নিপাত কর । কল্যাঁণময়ী, ইত্যানি। 

৭। হে দেবতাঁগণ! তোঁম[পিগের বিবরে কিছুই ত্রুটি করি নাই, 

কোঁনও কম্মেই শৈথিল্য বা শুদাস্য করি নাই | মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে 

আচরণ করিক্প] থাঁকি। দ্বুই হস্তে রাঁশীকৃত ঘজ্ঞসাঁমগ্রী লই? তম্মাত্র সহায়ে 

এই যজ্কম্র সম্পাদন করিয়। থাকি | 

১৩৫ সঃ | 

যম দেবত1। কুমার খযি। 

১। চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যেরক্ষের উপরে যমদেব ৫দবতা- 

দিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আঁমাঁদিগের নরপাঁতি পিতা ইচ্ছ! করি- 

যাঁছেন, যে আমি মেই বক্ষে যাই] পুরবপুকষদিগের সঙ্গী হই । 

খ। পিতাআমার প্রতি লিদয় হইয়| “পুর্বপুকষদিগের সঙ্গী হও” 
এই আদেশ করাতে আমি ভাঁহাঁর প্রতি বিরক্রিস্চক দৃ্টিপাঁত করিয়!- 
ছিলাম, পরে সেই বিরাগ ত্যাগ করিহ। পুনর্ব।র অনুরক্ত হইয়াছি। 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায় 1] ধরণের সংহিতধ। [ ১০ মণ্ডল, ২৩৬ সক্ত | 

৩| (যমের উক্তি _-ওহে কুমার ! তুমি মনে মনে এমন এক খানি 
নুতন রথ প্রাথন! করিয়াছিলে, যাহার চক্র নাই, বাহার একমাত্র ই, 
(বে।ম); অথচ যাহা সঞ্জত্র গতিবিধি করিতে সমর্থ ৷ তুমি না বুঝিয়! সেই 
রথে আরোহণ করিয়াছ। 

৪। ওহে কুমার! বুদ্িমান্ বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগপুর্ক তুমি সেই 
রথ ধাবিত করিয়া, উহ! তোঁমার পিতার সাত্বন!-পু উপদেশবাক্য 

অনুসারে চলির়াঁছে, সেই উপদেশ উহার দৌকাঁন্নরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ 
হইয়াছে। সেই নৌকাতে সংস্থাঁপিত হুইয়। এ রথ এস্থান হইতে চলিয়! 

শিষাহে। 

' ৫1 কে এই বাঁলকের জন্মদাত! £ কে এই রথ প্রেরণ করিয়াছে? 

যাহাতে এই বাঁলক যমকতৃঁক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবেক, সে সন্ধান 
অন্য আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে ?। 

৬। যাঁহাতে বাঁপক যমকরঁক জীবলোকে প্রত্যপ্পিত হইবেক, তাহা! 

অঞ্জেই বল! হইয়াছিল । প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাঁশ 
হইল, পশ্চৎ প্রত্যাযমনের উপায় কহ হইল | 

৭| এই দেখিতেছি, যমের বাটী, লোকে কহে, ইহ! দেবতাঁদ্রিগের 
কর্তৃক নির্মিত হইয়ঠছে। 'এই দেখিতেছি, ইহার সব্বাঙ্গে শিরা নির্গত 

₹ইয়! আছে, এই দেখিতেছি, ই হাঁকে লোঁকে স্তব করিতেছে(১) | 

১৩৬ সুপ্ত । 

আথি, হুর্ধয ও বাঁষু দেবত1। জুতি, প্রভৃতি খবিগণ। 

১। কেশীনামক যে দেব, তিলি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই 

ছালোক ও ভুলোৌককে ধারণ করেন। সমস্ত সংদাঁরকে কেশাই আলোকের 

ঘর দর্শনযেগ্য করেন । এই যে ্যোঁঃতি, ইহাঁরি নাঁম কেশী ক বান 
স্প্রে লপানপা 

২। বাঁতরশনের বংশীয় মুনির পিঞ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন 
আহার] দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়ণ বাঁয়ুর গতির অনুগামী হইয়াছেন । 

রী 

(১) কুমর নচিকেত1 পিভার কথায় বমপূরী, দেখিতে যাঁন, সেই আখ্যান 
লইয়। লম্ভৰতঃ এই ভুক্ত মূর্তি কবিতাঁগালি রচিত হইয়াছে। 



৮ আক, ৭ অথ শীয়।] খথেদ সংহিতা | [ ১০ মণ্ডল, ৯৩৭ স্ুজ্ত॥ 

৩। তপস্যারসের রসিক হইয়| আঁমর| তাহাতে উত্মত্বব, অমর! 
বায়ুর উপর আরোহণ করিলাম। হে মনুষগণ! তোমরা কেবল 

আমাঁদিগের শরীরমাত্র দখিতে পাঁইতেছ, অর্থাৎ আমারিগের প্রকৃত আত্ম! 

বায়ুরূপী হইয়াঁছে। 
৪। যিনি মুনি হব, তিনি আকাশে উড্ডীন হইতে পারেন, সকল বস্তু 

দেখিতে পাঁন। যেচ্ছানে যত দেবত1 আছেন, তিনি সকলের প্রিপ্ বন্ধু, 
সৎকর্দমের জন্যই তিনি জীবিত আছেন । 

«| যিনি মুনি হন তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করিবাঁর ঘেটকম্বরূপ, তিনি 

বাঁয়ুর সহচর, দেবতার! তাহাকে পাইতে ইন্ছ! করেন। পুন্ত্র ও পণ্চিম, এই 
ছুই সমুদ্রে তিনি বাঁস করেন । 

৩। কেশীদেব অপ্সরাঁদিশের, গন্ধবর্বদিগের এব হরিণদিগের বিচরণ 
স্থানে বিহার করেন । তিনি জ্ঞঁতব্য সঞ্ল বিষই জাঁনেন ও তিনি অভি 

চম্বৎকাঁর, সর্বাপেক্ষা অখনন্দদায়ী বন্ধুন্ঘরূপ । 

৭। কেশী যখন কদরের সহিত একত্রে জলপাঁন করেন, তখন বায়ু 
সেই জল আলোঁড়িন করিয়া! দ্রেন এবং কঠিন করকাগুলি ভঙ্গ করিয়। 

দেন(২)। 

১৩৭ স্ুুত্ঃ | 

বিশ্বেদেব। দেবত1। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, অতি, বিশ্বীমিত্র, জমদগ্রি ও 
বিষ, যথাক্রমে এই সাত খষি। 

১) হে দ্েেবিতীবর্গ! তোমরাই আমাকে নিম্নে পাতিত করিয়া, 

তোমরাই আবার উর্ধে তুলির! লও। হে দেবনণ ! হয়ত আমি অপরাধ 
করিয়াছি ; পুনর্ধার শ্রীণ দান দাঁও। 

২। সমুদ্র পর্ধ্যত্ত এমন কি আয়ে! দূরবর্তী স্থাঁন পর্য্যন্ত, এই ইরা 
বছিয়া থাঁকে ; এক বাঁয়ু ভোঁমার বলাধান/করিতে করিতে আগমর্ন ককক, 
অন্য বায়ু তোঁমার প্রাপধংসের-ভন্য বহমান হউক। র 

(১) কেশ দেব কে, তাহ] বুধিতে পাঁরিলখম ন1। এ কৃতটা ঁপেক্ষার্কভ 

আধুনিক, মুনিদিগের সম্বন্ধে যে থথাঁগুলি আছে, ত।খাও আধুনিক । 

১৬৪৮ 



৮ অই্টক, ৭ অধ্যাঁয়।] খগ্বদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৬৮ সুক্ত | 

৩। হেবাঁয়ু! তুমি উষধ এই দিকে বছিয়! আন ; যাঁহ! অছিতকর, . 
এই দ্রিক হইতে বহিয় লইয়া! যাঁও। যেহেতু তুমিই সংদারের ওষধ ম্বরূপ, 
তুমিই দেবতাদিগের দৃত হইয়! যাঁও। 

৪। হে যজমান। তোমার মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন শান্তি করিয়াছি 
ততোঁমার অম্ল নিবারণের কাঁধ্যও করিয়াছি। যাহাতে তোঁমীর উৎকৃষ্ট 
বল্শধ।ন হয়, সেই কাঁধ্য করিয়াছি । তোমার রোগ এখনি দূর করিয়! 
দিতেছি । 

৫।॥ দেবতারা এক্ষণে রক্ষা! ককল; মকত্গণ রুক্ষ! ককন, তাবু 

চরাঁচর রঙ্গ! ককক ); এই বক্তি নীরোগ হউক। 

৬। জলই উঁষধরূপ ; জলই রোঁগশান্তির কারণ ; জল সকল রোগেরই 
ওষব। সেই জল যেন তোমার বধ বিধান কবির দের। 

৭। দুই হন্তে দশ অন্গুলি আছে, বাক্যের অঞ্জে অঞ্েজিহ্া! বিচলিত 
হয়ঃ তোমার রোৌগশান্তির জনা এ হস্তদ্বয়ের দ্বার তোমাকে স্পর্শ 

করিতেছি) 

১৩৮ সুক্ত । 

ইন্দ্র দেবত। অঙ্গ খষি। 

১। হেইন্দ্র! তোমার প্রতি বন্ধুত্ব করিণার জন্য যজ্ঞকর্তীরা যজ্ঞ 
সামগ্রী বহন করিয়| যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্র্বক বলকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন 

স্তব কর! হইল, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোক দিলে, অল মোঁচন করিলে 

এবং বৃত্রের কাধ্য সমস্ত ধংস করিলে | 

২। হে ইন্দ্র! তুমি জননীতুলা জলদ্গকে “মাঁচন করিরাছ, পব্বত- 
দিগকে বিচলিত করিলে, গাভীদিগকে তাড়ইয়! লইয়া! গেলে, সুমিষ্ট মধু 
(সোম) পন করিলে, বলের বৃক্ষদিগকে রূডি দারা আপ্যাঁয়িত করিলে, 
যজ্ঞোপযোণী স্বতিবাক)দাঁর! ইন্দ্রের স্তব হইল, ইহার ক্রিয়াঘারণ ব্য 
দীপ্তিশালী হইলেন। 

(১) এস্থজটা রো নিবারণের মন্স্বর্ূপ | 
৮ | ১২৮৪৯ 



এ শক ঞ 

৮ আক, ৭ অধ্যায় 1] খথেদ সংহত! [ ১০ মণ্ডল, ১৩৯ সুক্ত | 

৩1 সুর্য্যদেব আকাঁশের মধ্যে আপনার রথ চালিত করিয়] দিলেন, 

তনি দেখিলেন, দাসজাঁতীর সমকক্ষ আঁর্য্যজ।তি, (অর্থাৎ আঁর্য/ জাতি দাসের 
নিকট পরাজিত হর না)(১)। ইন্দ্র খজিশ্ব! নাঁমক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব 
করিয়! পিপ্রু নাঁমক মায়াবী অন্তরের (২) বলবীর্ধ্য নষ্ট করিয়া! দিলেন। 

৪। হুদ্ধীর্য ইন্দ্র; দুর্ার্ধ শত্রসৈন্যদিগকে নষ্ট করিলেন; তিনি দেব- 
শৃন্যদিগের ধনসমূহ ধংস করিলেন । স্ম্য্য যেরূপ মৃসে মাসে পৃথিবীর রস 

আকর্ষণ করেন, তদ্রপ তিনি শক্রপুরীস্থিত ধন হরণ বরিলেন। তিনি স্তব 

গ্রহণ করিতে করিতে উজ্জ্বল অস্ত্র দ্বার। শক্র নিপাত করিলেন 

৫) ইজ্রের সেনার সদ্হিত কেহ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সর্ধত্রগামী 
বিদীর্ণকারী বজ্তদ্বার1 তিনি বত্র নিপাতপুবর্বক অস্ত্রশস্ত্র শাঁণিত করেন, 
বিদীর্ণকাঁরী ইন্দ্র-বজ্ব হইতে শক্রগণ ভীত হইল। সর্ন্ববস্ত _ ৫শোধনকারী 

ুর্ধ্যদেব চলিতে আরন্ত করিলেন | উযাদেবী আপনার * শকট চালিত করি 
দ্রিলনে। 

৩। হে ইন্দ্র! এই সকল বীরত্বের কার্য কেবল তোমারই শুন। যাঁয়, 
যেহেতু তুমি অসহাঁয়ে যজ্ঞ বিদ্বকারী অসহায় শক্রকে হিৎস1 করিয়াছ। 
তুমি আঁকাঁশের উপর চজ্দ্রের গতাঁয়াতের ব্যবস্থণ করিয়! দিয়াছ। দ্ষুর্য্যের 
রথচক্রকে যখন বত্র ভঙ্গ করে, তখন সকলের পিতা ছুটুলোঁক তে।মাদ্বারাই 

সেই চক্র ধারণ করাইয় থাকেন । 

১৩৯ সুক্ত। 

লুঝিতা। ও বিশ্বাবস্থ দেবতা | বিশ্বাবস্থ ধাষি। 

১। দেব্সবিত স্র্ষ্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষট ; তিনি 
পূর্ববদিকে ক্রমাগত মাগত আলোকের উদয় করিতে থাকেন। তাহার জম্ম হইলে 
পুষাদেব অগ্রসর হয়েম, ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভূবল দর্শন ও রক্ষা করেন। 

২। ইনিমনুধ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করতঃ আকাঁশের মধ্যে অবস্থিতি 

করেন, চ্যুলৌক ও ভূলোঁক ও মধ্যস্থিত আকাশ আলোক পুর্ণ করেন। তিনি 

(১) আর্য ও অনার্ধ্দিগের উল্লেখ ] ইহার নিচের খকটীও দেখ] 
(২) অস্থুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার এই সৃক্তের আধুনিক রচন! 

প্রকাশ করিতেছে ॥ ৃ 

১৬৪০ 



৮ অই্টক, ৭ অধ্যায়] খথেদ সংক্িতখ । [১০ মণ্ডল, ১৪০ ভুত 

০্ঞ্পকর 
পচ পপ সস ও 

[তত 

দিক সন্ত ও কোঁণ সমস্ত প্রকাঁশিত করিক্পাছেন। তিনি পুর্ব্বভাঁগ, 
পরভাগ। মধ্যভাগ ও প্রাস্তভাঁগ, সক্লি প্রকাশিত করেন। 

৩) সেই স্ুর্ধাদেব ধনের মুলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানন্বরূপ । তিনি 

নিজ ক্ষমতায় তাঁব দ্রব্য পদার্থকে প্রকাশিত করেন । তিনি সবিভী-: 

দেবের ন্যায় সত্যকর্্মা, অর্থাৎ যাহ করেন, তাঁহ! সফল হয় । যেস্ছানে ধন 
সকল একত্র মিলিত হয়, তথায় তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেদ। 

৪1 হে সোম! যখন জল সকল বিশ্বাঁবন্ু গন্ধর্বকে দেখিল, তখন 

পৃণ্যকপ্ম এভাবে তাঁহার বিলক্ষণরূপে নির্গত হইল । সেই জল সমন যিনি 

প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ইজ উক্ত রণ্তান্ত জাঁনিতে পারিলেন। তিনি স্থর্ধ্য 
মণ্ডলের চতুর্দিক নিরীগ্ষণ করিলেন | 

৫॥ বিশ্বাবন্গ নামে দেবলোকব|সী গন্ধন্ব জলের স্যঞ্টিকর্তী, তিনি এ 
সকল বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দিন । যাহ যথার্থ অথবা] যাহ! আম1- 

দিগের অজ্ঞাত, তদ্িষয়ে তিনি আঁমাদিগের চিস্তাপ্রবর্থিত কুন, আমা- 
দিগের বুরদ্ধিগুলি রক্ষা! ককন (১)। 

৬1 নদীদিগের চরণদেশে ইজ্দর একটী মেঘ দেখিলেন ; তিনিন প্রস্তরময় 

দ্বার উদদঘপটিজ্স করিয়া দিলেন | গন্ধর্ক এই সমস্ত নদীর জলের কথ! উল্লেখ 
করিলেন, ইন্দ্র মেঘদিগের বল উওম জানেন । 

১৪০ স্যুপ | 

অগ্মি দেবতা | অন্নিখবি । 

১। হে অগ্নি! তোমার এশতস্ত অন্ন আছে,» তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ 
দীপ্তি পাইতেছে) ওজ্বল্যই তৌমাঁর সম্পত্তি; তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড; তুমি 
ক্রিয়াকুশল; তুমি দাত ব্যক্তিকে উত্কৃষ্ট অন্ন ও বল দাও । 

২। হে অগ্নি! যখন তুমি দীপ্তির ফহিত উদয় হও, তখন তোমার 
তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকে, হহ! শুক্লবর্ণ ধাঁরপপুর্ববক বৃহৎ হুইর! 

উটে। তুমি ছ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করিতে প্রাক; তুমি যেন পুত্র, 

(১) বিশ্বীবন্ু গন্ধর্বই রৃ্টিদাঁত। দেবরূপে উপন“সত হুইতেছেন্ন। 

১৬৫১ 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায় 1] খগ্বেদ মহহিভ | [ ১০ মণ্ডল, ১৭১ সুত্ব। 

তাঁহারা যেন মাতা, সেই নিমিত্ব যেন তুমি ক্রীড়! করতঃ তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন কর। 

ও৩। হে তেজের পুক্্ জাঁতবেদাঁ ! উৎকৃষ্ট স্তব পাঠুসহকারে তোঁমাঁকে 
সংস্থাপন করা! হইয়াছে, তুমি আনন্দ কর । তোমার উপরেই নানাবিধ ও 
নান!প্রকাঁরে সংগৃহীত উত্তম উত্তম যজ্ঞসাঁমগ্রী হোম কর! হইয়াছে। 

8৪। হে অমর অগ্নি! নবজাতক্রিণমগুডলে বিভূষিত হইয়া! আঁমাঁদিগের 
নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি সুদৃশ্য মূর্ভিতে সুশোভিত হুইয়াঁছ, অন্বফলদাত। 
যজ্ঞেক সংস্পর্শ করিতেছ। 

৫। হে অগ্নিতুমিযজ্ৰের শোঁভামন্পাঁদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দান 

করিয়া থাক, উম উত্তম বস্তও দান কর। এতাঁদৃশ তোমাকে স্ব করি ॥ 
অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন মাও এবং সর্বফলোঁৎপাঁদক ধন দাঁন কর। 

৬1 যজ্ঞোপযোগী সর্ধদ্র্টী প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ নুখের জন্য 
আঁধাঁন করিয়াছে । তোমার কর্ণ সকলি শুনে, তোমার মভ বি বস্তারশালী 

কিছু নাই,তুমি দেবলোকবাসী, এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্ের। স্ত্রীপুকষে স্ব 

করে। 
পপ 

১৪১ স্ুক্তে | 

বিশ্বেদেব। দেবত।। অগ্রিখষি। 

১। হে অগ্নি! উপুক্ত মত ২ উপদেশ দাও, আমাদিগের প্রতি অনুকুল 
ও প্রসন্ন হও। ছে নরপতি! তুমি ধনের দাঁনকর্তী, অতএব আমীদিগকে 
দান কর । 

২। অরধ্যমা, ভগ, ব্হম্প্রতি, দেবগণহ সত্যপ্রিয় বাঁক্যময়ী সরম্মতী 
দেবী, ই”ধারা সকলে আমাদিগেকে দাঁন ককন। 

৩। আমাদিগকে রঙ্গ! করিবার জন্য আমরা সোম রাজাকে, অগ্নি, 
সূর্য্য, অখুদিতাগণ, বিষুঃ, ব্রহ্মণম্পতি, বহম্প।তকে স্তবের দার! আহবান 
করিতেছে । 

৪। ইন্দ্র বায়ু ও রহন্পতি, ইছার্দিগকে ডাঁফিলে আনন্দ হয়, ইহী- 

দিকে ডাকিতেছি, ই হার! যেন সকলেই ধনল1ভবিষয়ে আমাঁদিখের প্রতি 
প্রসন্ন হন। 



৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়ঃ] খথেদ সংহিত' । [১০ মণ্ডল, ১৪২ হৃত্ঞ। 

৫। অর্ধ্যমা, বৃহল্পতি, ইন্দ্র, বাঁযু, বিষুঃ, জরস্থতী এবং শীত্রগাঁমী 

অধিতাদেবকে দানের জন্য অন্ুরেধ কর | 

৬। হে অগ্নি! তুমি অপরাপর অগ্নিদিগের সহিত এক হইর। আমা 

দিগের স্ব ও যঙ্ছের শ্রীরদ্ধি কর । আঁমাদিগের যজ্ঞের জন্য তুলি দাঁত! 

দিগকে ধলদ্বান করিতে অনুরোধ কর। 

১৪২ সুক্ত । 

অন্নি দেবতা । জরিত) প্রভৃতি চরিপক্ষী, প্রত্যেকে ছুই ছুই ধাকের খধি | 

১। হে অগ্নি! এই জরিত! তোমার সতবকর্তী হইয়াছেন । হেবলের 
পরজ্জর ! তেখমাঁর ন্যায় আত্ীয় কেহ নাই । তে.'মার বাস্থান সুন্দর, 

তাহার তিনী প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্বাপে দদ্ধ *ইতেছি, তোমার 

উজ্জ্বলশিখ আঁমীদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়1 বাও। 

২। হে অগ্নি! অন্ত কাঁমন! বশত তুমি যখন উৎপন্ন হও, তখন 
তোমাঁর উৎপত্তি কি সুন্দর। তুমি বন্ধুর ন্যায় সকল ভুবন বিভূষিত কর, 

ইতস্ততোগামী শিখাগুলি আমাদিগের স্তবের উদয করিয়] দিয়াছে, তাহার! 

পশুপাঁলকের নায় আপনণ হইতেই অগ্রে অগ্রে যাইতেছে । 

৩। হে দীপ্তিশালী অগ্নি! তুমি যখন দাহ কর, তখন অনেক ভৃণ 
পন হইতে ত্যাগ করিয়] বাঁও। হয়ত, তুমি শস্যযুক্ত ভুমিকে শস্য শুন্য 

করিয়! ফেল। আমর! যেন তোমার প্রবল শিখার কাপে পতিত না হই। 

৪। যখন তুমি উপরিস্থিত ও নিন্ন্থিত বন্দিকে দদ্ধী করিতে যাঁও, 

তখন লুনকাঁরী সৈন্যদিগের ন্যায় পৃথক্ পৃথকৃরূপে গমন কর। যখন বাঁযু 

তোমার পশ্চাৎ বহিতে খ1কে, তখন তুমি বিস্তর প্রদেশ তেমমি মুণগ্ডন করিয়! 
দেও, যেমন ন নাপিত, লোকের শ্মশ্র মুণ্ডন, করিয়া | দেষ(১ ১)। 

৫1 এই ' অন্মির অনেক শিখন দষ হইতেছে । ইইর গন্তব্য স্থান 

এক, কিন্তু রথ অনেক। হে অম্নি! তুমি যেন দুই বাহু মার্জন1 করিতে 

করিতে স্বয়ং নমমূক্ষি হইর| ভর্থ ইমিতে আরোহন কর। 

(১) এই কে লুণ্ঠন কারী সেনার উল্লেখ আছে ও শ্মুক্রমুওনকারী নাপিতের 

উল্লেখ আছে। ্ 

১১৪৩ 



৮ অক, ৭ অধ্যায়।] খখ্েদ সংহিতা । [১০ মণ্ডস+ ১৪২ হুক! 

পট পা ০ 

৬। হু অমি! তোমাকে শব কর! হইতেঠে । তোম।র তেজঃ, 

তোমার শিখা, তোঁমার বলবিক্রম উদয় হউক, তুম বুদ্ধি প্রাপ্ত হও, উর্ধে 
গমন কর, নিন নাঁমিয়া এন। তোমার চতুর্দিকে এক্ষণে তাবৎ বনু 
ডপবেশন কৰক | 

৭| এই স্থান জলের আধার, এই স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন, 

হে অগ্নি! তুমি আর এক পথ ধর, মেই পথ দিয়া! যথ! ইচ্ছা! যাঁও। 
৮1 হে অগ্নি! তুমি আগমন করিলে, অথব| শ্রতিগ্নমন করিলে বিস্তর 

পুষ্পবতী ছুর্ব! এই স্থানে উৎপন্ন হউক। এই স্থানে হুদ আছে, শ্বেত পদ্ম 
আঁছে,”সমুদ্রের অবস্থিতি আছে। 

ঁ 

১৩৫৪ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] 'গ্ণেদ সংহিত1। [ ১০ মণল, ১৪৩ ছুক্ত | 

অষ্টম অধ্যায়। 

১৪৩ হত | 

অশ্বিঘ্বয় দেবতা । অত্র খষি। 

১। ছে অশ্বিদ্বয়! অত্রিখষি যজ্ঞ করিয়। বদ্ধ হইয়। শি ছিলেন। 
ভীহণীকে তোঁমর! এরূপ করিলে, যে তিনি ঘেটিকের ন্যায় গন্তব্য চান 
গেলেন। ফেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, ভদ্রেপ তোমর] কক্ষীবাম্ 

খ্য়িকে নবযৌবন, প্রদান করিলে । টি 
২1 প্রবল পরাক্রাঁন্ত শত্রর! অত্রিকে শীন্রগ্ামী ঘোঁটকের ন্যায় 

বন্ধন করিয়া রাঁথিয়াছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলিয়! দেয়, তন্দরপ 
তোমরা! অত্রিকে মৌচন. করিলে, তিনি যুব! পুকষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে 
চলিয়। এলেন । 

' ৩1 হে শুভ্রবর্ণ সুভ্ী। নাঁয়ক দয় ! অর্মত্রকে বুদ্ধিদাঁন করিতে ইচ্ছা? কর, 

হে শ্বর্গের নাঁয়কদ্বয় ! তাহ] হইলে আবার স্তব কীর্তন করিতে পারি। 
৪। হে উত্তম অন্নলম্পন্ন অশিদ্ধয়! হেলায়কদ্বয়! তোমরা যখন 

আমাদিগের গৃছে মহাদমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে আসিয়া রক্ষণ করিয়া, 

তখন বুবিতেছি যে আঁমাদিগের দান এবং আমাদিগের শব তোমর! 

জানিতে পারিয়াছ। 

৫। ভুজ্যু নামক ব্যক্তি সমুদ্রে ..পতিত হইয়ছিল, তরঙ্গের উপর 
আন্দোলিত হুইতেন্িল, তোমরধ পক্ষযুক্ত নেখকা! লইয়1 ঠাছ।র নিকটে 
উপস্থিত হইলে | হে সত্যশখ্রূপ জশ্বিপ্ঘয়! তোমর! তাহাকে পুনর্ধ্ধার 

যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ করিয় দ্িলে। 

৬। হে সর্ববগ্ত নায়ক! তোমরা ভাগাবস্ত লোৌ.কর লয় দাত! 

হইয়া আমাদিগের নিকটে ধনসহুকাঁরে আগমন কর। ঘেরূপ ছুগ্ধ ৪্ধি- 

প্রথপ্ত হুইয়! গাভীর আঁপীন পুর্ণ করে, তন্রপ আমাদিগকে ধনে পুর্ণ কর। 

১১৫৪ 



৮ অই্টক, ৮ অধ্যায়। খথের সংহিত। | [ ১০ মণ্ডল, ১৪৪ হুত। 

১৪৪ সুক্ত। 

ইন্দ্র দেবত। ! স্ুপর্ণ খষি | 

১। হে ই্র! তুমি স্তিকর্ভা। তোষার জন্য এই অমৃততুল্য সৌঁম 
ঘোঁটকের ন্যায় ধাবিত হইতেছে । ইহ! বলের আধাঁনকাঁরী এবং সকলের 
জীবনন্বরূপ। 

২1 দাতা ইন্জের উজ্জ্বল বজ্জ অমাদিগের ভবের যোগ্য । ইন্দ্র 
উর্ধকৃশন নামক স্তবকর্তীকে পালন করেন; যেষন খতুদ্েব যজ্ঞকর্তীকে 
পালন করেন, তদ্রপ ইণি পালন করেন । 

৩। উজ্বদমূর্তি ইন্্র যজমানস্বরূপ নিজ প্রজাঁদিশের নিকট অতি 
'জুচাকরপে গতিবিধি করেন। আমি যেশ্বেন (অথাঁৎ সুপণ) খষি, তিনি 

যেন আমার বংশ রদ্ধি করিয়াছেন । 

৪। শ্যেনের পুত্র স্বপর্ণ অতি দূর দেশ হইতে সোম আনিয়ছেন, 
তাহা অশেষ কর্ধের উপযোগী, তাহ! তত্রের উৎসাহ ₹দ্ধি করে। 

৫। তাহা রুক্তবণ্, তাহ! অর্নেঃর গ্য্টিকর্তা, তাহ! দেখিতে শুন্দর, 
ডাঁছ! কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাহ) শ্যেন আঁপন চর্ণের দ্বারা 
আহরণ করিয়াছে । হেইন্দ্র! এই সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমাঁযু ও 
জীবন বিতরণ কর, ইহার অনুরোধে আমাঁদিগের সন্ত বন্ধুত্ব কর। 

৬। মৌমপাঁন করিয়। ইন্জ্র দেবতাদিগকে এবং অন্মদ্াাদিকে বিশিষ্ট 

রূগ রক্ষা) করেন। ছে উৎকৃষ্ট কর্ম্মকাঁরী ইন্দ্র! যজ্ঞের অনুরোধে আমা- 
দিগীকে অন্ন ও পরমায়ু প্রদান কর, যঙ্ছের অন্বরোধে এই সোম আমাদিগের 
কর্তৃক প্রস্তুত কর। হইয়াছে। 

০০ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায় 1] খখেদ সংহিত1। [ ১০ যগ্ডল, ১৪৫ ভুক্ত । 

১৪৫ সুক্ত | 

সপতী পীড়ন দ্বেবত।1/ ইন্দ্রাণী খষি। 

১। এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত তু, ইহ! ওষধি, ইহ আমি খননপুরর্বক 
করিতেছি, ইহাদারাঁ বপুতীকে কেশ দেওয়] যায়, ইহ ছারা ্বামীর 

করা যাঁয়। 

২। হেওষধি! তোঁমাঁর পত্র উদ্নতমুখ, তুমি ক্ামীর প্রিয় হইবার উপায়- 
স্বরূপ, দেবতার! তোমাকে হষ্টি*ফারিয়াছেন, তোঁমাঁর তেঃজ অতি তীব্র, 
তুমি আমার সপত্বীকে দূর করিয়! দাও) যাহাতে আমার স্বামী আমারি 
বশীভূত থাঁকেন, তুমি তাহ! করিয়া! দাঁও। 

৩। হে ওষধি! তুমি প্রধান; আমিও যেন প্রধান হই, প্রধানের 
উপর প্রধীন হই | আমার সপত্ী যেন নীচেরও নীচ হইয়! থাকে। 

৪) সেই সপত্বীর নাঁম পর্যন্ত আঁমি মুখে আঁনি না । সপত্বী সকলের 
অপ্রিয়, দূর অপেক্ষা আরও দুরে আঁমি সপত্ীকে পাঁঠাইয়! দি। 

:€&। হে ওষধি ! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আঁষাঁরও ক্ষমতা আছে; ; এস 

আমর উরে ক্ষমত!পন্ন হইয়! সপতীকে হীনবল করি। 

৬। হেপতি! এই ক্ষমতাঁযুক্জ ওষধি তোমার শিরোভাঁগে রাঁথিলাম। 
সেই শক্তিযুক্ক উপাধান (বালিশ) তোঁমাঁকে মস্তকে দিতে দিলাম | £যষন 
গাভী বনের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্পথে ধাবিত হয়, তেমনি 

যেন তোমার মন আঁমার দিকে ধাবিত হয়(১)। 

(১) এই বুকটা অপৃতীদিগের উপর প্রদুত্ব লাতের মন্ত্র, এটি অপেক্ষাকৃত 
আধুপিক তাহা বল! বাছব্য। এছৃক্ রচন্দার ময় বহুবিবাহ প্রচনিত ছিল এবং 
লপত্রীদিগের খধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাবছিল? তাহ স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে । 

১৬৫৭ 



৮ অইক, ৮ অধ্যায় 1].  খণেদ সংছিত]। [১০ মণ্ডল, ১৪১ সুত্। 

* ১৪৬ স্ুক্ত । 

'আরপ্যানী দেবতা । দেব মমি খষি | 

১। হে অরণ্যামি ! (বৃহৎ বন)। হে অরণ্যাঁনি ! তুমি যেন দেখিতে 
দেখিতে অন্তর্ধাঙ্গ হর যাও, (অর্জ|ৎ কতদূর চলিয়া, স্থিয় কর] যায় মা)। 

তুমি কেন গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাঁস1 কর ন1? তোঁমীর ফি একাকী থাকিতে 
ভদ্ভ হয় নণ?। 

২1 এক জন্ত বষের ন্যায় শব্দ কারিতেছে, আর এক জন্তু চীচী, ইত্যাকাঁর 
শব্দ করিয়। যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন ইহার বীনার ঘটায় ঘটায় 

(পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়! অরথ্যাঁনীকে বর্ণঙগ! করিডেছে। 

৩। অরণ্যানীর মধ্যে কোথাঁও যেন গাঁভী চরিতেছে, (এইরূপ ভ্রম হয়), 

কোথাও ঘেন একটী অষ্টার্লিকাঁর মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যঠবেল| যেন উহার মধ্য 
ছইসত্তে কত কত শকট নির্গত হইয় আসিতেছে টে)। 

৪1 তবেকি এই এক ব্যকি গাভীকে আহ্বান করিতেছে? তবে কি এই 

আর এব ব্যক্তি কাঁ্ঠ ছেদন করিতেছে? অরথ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, 
সে জ্ঞান করে যেন সন্ধা ঁবেল। কেহ চীৎ্কাঁর করিয়া উঠিল । 

৫) বাস্তবিক কিছু আরণ্যানী কাহারে] প্রাণ বধ করেম না । অন্য 
অন্য পশু দা! আসিলে তথায় কোন আশম্ধ! নাই, তখায় সুম্বাহু ফল আহার 

করিয়া! অতি সুখে কাল ক্ষেপ হ ক্ষেপ হয়। . . 

৬। ুগ্রন্তির, ন্যায় অরপ্যাশীর । সৌরভ কত, আহার তথায় বিদ্য- 
মান অছে, তথায় কৃষক লোৌক আদৌ নাই। _অরণ্যানী হরিণদিগের জননী- ৃ 
স্বরূপা। এই রূপে আঁমি অবুণ্যানী বর্ন! করিলাম। 

(১) আলোক ও অন্ধকারের ভ্রীড়! বশতঃ এই সকল অলীক দৃ্ি। এই সুজ্টী 
১ ০ ০ 

অরণ্য সমন্ধে একটি কবিত] মাত্র। 

.ইই৫৮ 



৮ আইজ, ৮ অধ)ায়।] খথেদ লংহ্িত1।.. [১০ মণ্ডল, ১৪৭ ভুক্ত) 

১৪৭ স্মৃত্ত | 

ইন্্রদেবতা। সুলেদ1 খবি। 

১। হেইজ্দ্র ! তোমার ক্রোধকে আমি প্রধান বলির যাম্য করি । 
কাঁরণ, তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং লোকহিতার্থে রষ্টি স্যস্টি করিয়া । 
শ্লোক ও ভূলোৌক তোমারই অধীন হইয়! থাকে | হেবজ্তরধারী! এই 

পৃথিবী তোঁমার প্রভাবে কাঁপিতে থাঁকে । 

২) ছে ইন্দ্র! তোগার কিছুমাত্র নিন্দ] নাই। তুমি অন্ন স্যন্টি 
করিবাঁর সংকণ্প করিয়া আপনার ক্ষমত1 দ্াঁরামায়ণবী বত্রকে পীড়! দিলে। 
মন্ষ্যগণ গৌঁকাঁমনা করিয়া তোমারি নিকট যাঁচৰক হয়। সকল যজ্ঞ ও 

হোমের সময় তোমাকেই প্রার্থনা করে। 

ও। হে ধনশালী! ছে পুকহুত! এই সকল বিদ্বাঘূ ব্যক্তির নিকট 
গ্রাদুভত হও, ইহাঁর1 তোমার প্রসাদে জবদ্ধিশালী ও ধনবাঁন্ হইয়াছেন। 

পুঁভ্পৌন্র গু অন্যাম্য অভিলধিভ বস্তুলাঁভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধন পাইবার 

নিদিত্ত ই'হারা যজ্ঞনুষ্ঠ।নপুর্ববক বলবান্ ইক্দ্রেরই পুজা করেন । 

৪) যেব্যাত্ত ইন্দ্রকে সোযপাঁনজনিভত আনন্দ প্রদান করিতে জালে, 

সেই প্রড়ুর পরিমাণ ধন প্রার্থন1 করে। ছে ধনশালী ইন্দ্র! তুমি যে যঙ্দাঁতা 
ব্ক্তির শ্রীরদ্ধি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই নিজ কিহ্করদিগের দ্বার! ধনে 

অন্নে পরিপুণ হয় । 

৫&। বলপাইবার জন্য তোমাকে বিশিষ্উরূপ স্তব করা হয়, তুমি 

বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাঁও। হে প্রিয়দর্শন | তুনি মিত্র ও বকণের 

ন্যায় অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদিগকে অন্ন সমস্ত ভাগ 
করি দিয়া থাক । 

১১৫৯ 



৮ অইক, ৮ অধ্যায়] খথেদ সংহিতা | [ ১০ মণ্ডল, ১৪৮ শক্ত | 

১৪৮ স্ৃস্ত ॥ 

ইন্দ্র। দেবতা! পৃথু খাবি 

১। হে প্রচুরধনশাঁলী ইন্দ্র! আমর! সৌম প্রস্তুত করিয়া এবং অন্নের 
আয়োজন করিয়! তোমাকে স্তব করিতেছি । যে সম্পত্তি তোঁমার মনের 
অনুরূপ, তাহ! আমখদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর। তোমার আশয়ে 

আমরণ নিজ উদ্যোঁগেই যেন ধন লাঁভ করি। 

২। হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র ! তুমি জম্ম গ্রহণ করিবার পরই সূর্য্য 
মূর্তিতে দাঁসজাঁতীয় প্রড়াদিগকে পরাঁভব কর । যে গুহার মধ্যে লুক্কাইত, 

ব1 জলের মধ্যে নিগৃঢ় আছে, তাঁহাকেও পরাঁভব কর। বটি পতন হইলেই 
আমর1 লোম প্রস্তুত করিব । 

৩। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু+ বিদ্বান, মেধাবী ও খধিদিগের শব 
কামনা কর, সেই স্ততিবাক্যগুলি অচমোদন কর । আঁমর1 সোঁমের দ্বারা 

তোম্শর প্রীতি উৎপাঁদন করিয়াছি, অতএব আমর1 যেন তোঁমার অন্তরঙ্গ 
হই। হেরথাঁরঢ়! এই সকল আহারের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন | 

৪ 1 হে ইন্দ্র! এই সফল প্রধান প্রধান স্ভব তোমার উদ্দেশে পাঠ কর| 
হইয়াছে । হেবীর! যাহারা প্রধানের প্রধাঁন, তাহাদিগকে অন দাঁল 

কর। যাহাদিগকে স্নেহ কর, তাহার) যেল তোঁমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে। 
বাহার! ভ্ভব করিবার জন্য একত্রে দাড়াইয়াছেন, উাহাদিগকে রক্ষা! কর । 

৫] হেবীর ইন্দ্র! আঁমি পৃথু তোমাক ডাঁকিতেছি, আমার আহ্বান 
শ্রবণ কর, বেনের পুক্্র পৃথুর সবের দ্বার! তোমাকে স্তব কর হইতেছে । 
এই বেনপুন্ত্ ঘুতযুক্ত যজ্বগৃহে আসিয়া! তোমাকে স্ব করিয়াছে । আর 
আর স্তবোচ্চারণকারীগণও ধাবিত হইতেছে, যেরূপ তরঙ্গগণ সিনে 

ধাবিত হয়, ভন্্রপ ধাবিত হইতেছে । 
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অচহ খষে। 

১। সবিত! নান! যন্ত্রের দারা পৃথিবীকে নুস্থির রাঁখিযাঁছেন, তিনি বিনা 
অবলম্বনে ছ্যুলোঁককে দৃঢ়রূপে খাঁধির! রাঁখিয়াছেন। এই দেখ, আঁকাঁশে 
সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাঁণি অবস্থিত আছে, ইহার! ঘোঁটকের ন্যাক্স গাঁত্র কম্পিত 
করে, ইহার শিরূপজ্রব স্থানে বদ্ধ আছে, ইহ] হইতে সবিতাঁই জল নির্গত 
করেন। 

২) জঅমুক্্তুল্য মেঘরাশি যে স্থানেবদ্ধ থাকিয়! পৃষ্ধিবীকে আদ্র বরে, 
জলেরপুন্র সবিতা! এ স্থাঁন জানেন। তীহা হইতেই পৃথিবা, ত1হ1 হইতেই 
আকাঁশ উদয় হইয়াছে, তাহ! হইতে ই দুুলোক ও ভূলোঁক বিস্তীর্ণ হইয়াছে । 

৩। যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইয়। থাকে, ধাহার1! অমর, 

ভূবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ, তাহার! শেষে জন্মিরাছেন। সুপর্ণ গকস্মানৃ 
সবিতা হইতে অগ্রে জম্মিয়াছেন । তিনি ইহার ধারাঁণক্রিয়ার পশ্চাৎ- 
বস্তরণ। 

৪। দেই সবিত1 ধাহাকে সংসারশুদ্ধ সকলে প্রার্থনা! করে, ভিন 

ক্বর্গের ধারণকর্তী, তিনি আনাদিগের নিকট লেইরূপ ওঁৎসুক্যের সহি 

আগমন ককন, যেমন গীভীগণ গ্রামের দিকে যাঁয়, যেমন যোদ্ধাঁব্যক্কি 

অশ্বের দিকে যাঁয়। যেমন নবপ্রস্ুতা ধেনু প্রসন্নননে ছুগ্ধ বর্ষণ করিতে 

করিতে বসের দিকে যায, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে যায় | 

৫। হে সবিতা! যেমন অঙ্গিরার ৰংশসম্তৃত জাঁমার পিতা হিরণ্য- 

সুপ এই যজ্জে ভৌমাকে আহ্বাঁন করিতেছেন, তদ্জরপ আমি তাহার পুক্র 

অচৎ তোমার নেকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দশ। করিতে করিতে তোমার 

সেবার জন্য তেমনি সতর্ক রহিয়াঁছি, যেমন খজমানেরা সোমলত। রক্ষার 
জন্য সতর্ক থাকে। 

৮৬৬১ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায় |] খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৫৯ সত | 

১৫০ সুক্ত । 

অগ্নি দেবতা ॥ মুড়ীক খষি | 

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাঁদিগের নিকটে হব্য বহন করিয়া) থাঁক, 
তোঁ"!কে প্রত্বলিত কর] হইয়ান্ে, তুমি প্রদীণ্ত হুইয়াছ। আনিত্যগণ, 
বনুগণ ও রুদ্রগণের সহিত আমাদিগের যঙ্জে এস, সুখ দ্রিবার অন্য এন । 

২| এই যজ্ঞ, এই ভব, ইহা গ্রহণ কর, নিকটে এস। হে প্রদীপ্ত 
জগ্রি! আমর মন্ষ্য, তোমাকে ডাকিতেছি, সুখের জন্য ডাঁকিতেছি । 

৩1 তুমি জাবেদ, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্ততিবাব্যদ্বার! 

সব করি। হেঅগ্নি! যাহাঁদিগের কাধ্য সুখকর, দেই সকল দেবভাঁদিগকে 

সঙ্গে লহর1 এস, সুখের জন্য এস ) 

৪| €দব অগ্নি দ্েবতাদিগের পুরোহিত হইয়াছেন। মন্তষ্যেরা 

খষিরা, অগ্নিকে শ্রজ্বলিত করিয়াছে) প্রচুর অর্থলাভ উদ্দেশে অগ্মিকে 
ডাকিতেছি! তিনি আমাকে সুখী কৰন ! 

€। অগ্নি যুদ্ধের সময় জত্রি, ভরবাক্ত, গবিঠির, কণ্ ও ত্রসদস্থাকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন । বসিষ্ট পুরোহিত অগ্িকে আহ্বান করেন, নুখের 
জন্য আহ্বান করেন ! 

১৫১ সু | 

শ্রন্ধ! দেবত1 | শ্রদ্ধা খাবি | 

১। শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েন(১)। শ্রদ্ধাপ্রয়ুক্তই যগ্ঞ- 
স্যার ৬. 

সামগ্রী আভুতি দেওয়1 হয় । শ্রদ্ধ1! সম্পত্তির মন্তকের উপরে থাঁকেন। ইহ! 
আমি স্পষ্ট বাক্যে জানাইতেছি । 

(১) শ্রদ্ধ। অর্থে ধর্মে বা সত্যে বিশ্বীন, তাহা হইতে একগী দেবীরূপে উপানিত 
হইলেন । এ সুক্তটী আধুনিক; ৩ খকে অস্থুর শক পৌরাণিক অর্থে ব্যবহত 
ইহয়াছে। | ূ 
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২। হে শ্রদ্ধা! যেদরান করে, তুমি তাহার প্রি্কাধ্যের অনুষ্ঠান 
কর) যে দান করিতে ইচ্ছ1 করিয়াছে, তাহাকেও সন্ভষ কর। যাহার! 

ভোজন করাঁয়, যজ্ঞ করে, তাহার প্রীতি লাঁভ ককক। হেশ্রদ্কা! আমার 

এই কথাঁটী রক্ষা কর । 

৩। যখন অন্ুরের প্রবল হুইল, তখন দেবতারা এই অরদ্ধণ, অর্থ।ৎ 

বিশ্বাস করিলেন, যে; ইহাদিগকে বধ করিতেই হইবে । হেশ্রদ্ধ।! যাহার! 

ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাঁছাদিগ্রের বিষয়ে আমি যাহ। বলিলাম, সেই 

কথাঁচী সফল কর। 

৪| দেবতারা এবং যজমাঁন ব্যক্তির! বাঁযুকে রক্ষকত্বরূপ পাইয়া 
শ্রদ্ধীরই উপাঁসন! করেন | মনে কোঁন সংকপ্প উদর হইলে লোকে শ্রদ্ধারই 
শরণাগত হয়। শ্রদ্ধার প্রসাঁদে ধন লাভ করা যায়! 

৫। শ্রদ্ধাকে আমর প্রাতঃকাঁলে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকেই মধ্য 

কালে ডাকি ; যখন স্ুর্ধ্য অস্ত যান, তখনও শ্রদ্ধারই শীম করি। হেশ্রদ্ধা! 
এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধায়ুক্ত করিয়] দাঁও। 

১৫২ স্ৃত্ত। 

ইন্দ্র দেবত1 শবস খষি 1 

১। আমি শাঁস এই রূপে ইজ্্রকে সম্ভব করিতেছি । হে ইজ! তুমি 

মহ, শত্র ভক্ষণকাঁরী ও আশ্চর্ধ্য, তোঁমাঁর সখাঁর মৃত্যু নাই, তাহার কখনও 

পরাজয় হয় ন1। 

২1 যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজা বর্গের অধিপতি, বৃত্রের 

বিনাশকর্তী, যুদ্ধে রত, শক্রকে বশ করেন, রৃটি বর্ষণ করেন, দোম পান 
করেন, অভয় দাঁন করেন, সেই ইন্দ্র আমাদিশের সমক্ষে আগমন ককন । 

৩। হেরত্র-সংহারী ইব্দ্র ! রাঁক্ষনকে ও শক্রদিগকে বধ কর । বৃত্ের 
ছুই হন ভঙ্গ করিয়] দাও। অনিষকারী বিপক্ষের ক্রোঁধকে নিক্ষল কর। 

' 81 হেইন্দ্র! আমদিগের শক্রদিগকে বধ কর) যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষ- 
দিগকে হীনবল কর। যে আঁমাঁদিগের মন্দ করেঃ তাঁহাকে জঘন্য অন্ধকারে 
নিম করু। 
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৫] হেইন্দ্র! শক্রর যন নষ্ট করিয়? দাও; যে আমাদিগকে জরা- 

জীর্ণ করিতে চাহে, তাহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ কর। শক্রর 

আক্রোশ হইতে রক্ষা! কর, উৎকৃষ্ট নুখ প্রদান কর, শক্রর সাংঘাতিক অস্ত 
খণ্ডন করিয় দাঁও। 

পা. ৮ ৩ ০. 

১৫৩ সুত্ | 

ইল দেবতা | ইন্দ্র মাত মামে খবি গণ | 

১। ক্রিয়ানিপুণ ইন্দ্রমাতাঁগণ সদ্য প্রস্থত ইজ্দ্ের নিকটে যাইয়া 
তাহার সেবা! করিতেছেন এবং তাহার প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধন প্রাপ্ত হইয়া 
ছেন। 

২। হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্যয ও তেঃজ হইতে জন্বাগ্রহণ করিয়াছ, 
অর্থাৎ এ গুলিই তোমাঁর উপাদান | হে বদ্ধনকারী! তুমিই অভিলাষ 
পুরণকর্তী । 

৩। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের নিধনকর্তী, তুমি আকাঁশকে বিস্তারিত 
করিয়াছ। তুমি আপন ক্ষমতাদ্বার! স্বর্গকে উন্নত করিয়1 রাঁথিয়াছ। 

৪| হেইন্দ্র! সূর্য্য তোমার সহচর, তুমি তীছাঁকে দুই হস্তে ধারণ 
করিয়! আছ । তুনি বলপুর্কবক বস্তুকে শাণিত করিয়! থাক। 

৫| হেইন্দ্র! তুমি তাঁবৎ জন্তুকে নিজ তেজে অভিভব কর। এতা- 
দশ তুমি সমস্ত স্থাঁনই আক্রমণ করিয়া! রহিয়াছ। 

১৫৪ সুত্ত। 

মৃতবযভির-অবস্থ অবস্থা দেবতা । যমী খষি। 
০৯০ 

১। কোন কোন লি জন্য মরন ক্ষরিত হয়; কেহ কেহ স্নত 
সেবন করে; যে সকল প্রেতের জন্য মধুর আত বহিয়1 থাঁকে, হে প্রেত! 
তুমি তাহা দিগের নিকটে গমন কর। 

২। ধাহার! তপস্যাঁবলে ছুষ্ধর্য হইয়াছেন ; বাঁহার1! তপস্যাবিলে স্র্গে 
গিয়াছেন। বাহা'র1 অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন; হে প্রেত! তুঁনি তঁহা- 
দ্িগের নিকটে গমন কর। 

১৬৬৪ 



৮ অষই্টক, ৮ অধ্যায়।] খখ্েদ সংহিভ1। [১ মণ্ডল, ১৫৫ হক । 

৩। বাহার যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন ; যে সকল বীর শরীরের মায়] ভাগ 
করিয়াছেন; কিৎব বাহার সহত্রদক্ষিণ দান করেন) হে (প্রত! তুমি 
তাহাঁদিগের নিকটে গমন কর। 

৪। যে জকল পূর্বতন ব্যক্তি, পুণ্যকর্ম্ের অনুষ্ঠানপুরর্বক পুখ্বান্থ 
হইয়াছেন, পুণ্যের আোত বৃদ্ধি করিয়াছেন, ফাহার1 তপস্য! করিয়াছেন ; হে 
যম! এই প্রত ভাহাঁদিগের নিকটেই গমন ককক | 

৫1 যেসকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহত্র প্রকার নতকর্মের পদ্ধতি প্রদর্শন 

করিয়াছেন, ধাহার| সুর্ধ্যকে রক্ষা! করেন, বাঁহারা তপস্য! হইতে উৎপন্ন 

হুইয়! তপস্যাই করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত নেই সকল খষিদিগের 
নিকট গমন ককক(১) | 

১৫৫ মুক্ত । 

অলঙক্ষদী নাঁশ ও ব্রহ্বণস্পতি ও বিশ্বদেৰ দেবত11 শিরিহ্িঠ খবি | 

১। হে অলন্গনী ! তুমি বদানাতার বিপক্ষ, সর্্বদ] কুৎসিত শব্দ কর, 
(তোঁমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাঁই তোমাঁর এক মাত্র কার্ধয; তুমি 
পর্বতে গমন কর। আমি শিরিন্বিঠ, আমি এরূপ উপাঁয় করিতেছি, যাঁহাঁতে 
তোমাকে অবশ্যই দূর করিব । 

২। দেই অলঙ্ষমী সর্ববজাতীয় ভ্রণকে নট করে, (অর্থাৎ, বৃক্ষলত 
শম্যাদির অন্কুর নষ্ট করিয়] দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে); তাহাকে আমি এই 

স্থান হইতে এবং এ স্থান হইতে দূর করিলাম। হে তীক্ষুতেজা ব্রক্মণল্পতি ! 
বদান।তার বিপক্ষন্থরূপ! সেই অলন্ষমীকে এই স্থান হইতে দুরীকৃত করতঃ 
আগমন কর । 

৩। এ একখানি কাষ্ঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাঁসিতেছে, উহাঁর 
পুকষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেহ নাই; হে বিরূপাঁকৃতি, আলক্কী! উহার 
উপর আরোহ্ধপুর্ব্বক সমুদ্রের অপর পাঁরে টি কর। 

(১) পুণ্যকর্ধে স্বর্গল[ত হয়ঃ তাঁহ! এই সৃত্তে প্রকাশিত হইতেছে । বেদের 
যম বর্শস্খদাঁত!, (দণ্ডের নিষস্তা নছেন), তাহাও ইহ হইতে প্রকাঁশ পাইতেছে। 



৮ অই্টক, ৮ অধ্যায়।] খথেদ সহিত । [ ১০ মণ্ডল: ১৫৬ ছৃত্ঃ। 

৪। ছে হিংসাময়ী কুৎসিত শকারিণী অলঙ্ষমীগণ ! যখন তোমরা! 
তৎপর হইয়! প্রকৃউগমনে চলিয়] গেলে, তখন ইন্দ্রের সকল শত্রু নষ্ট হুইপ, 

জল বুদ্রুদের ন্যায় ভাহাঁর। মিলাইয়! গেল। 

৫1 এই সকল ব্যক্তি গাঁতীদ্বিগকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছে, ইহার! 
অগ্মিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়খছে, দেবতাঁদ্িগের উদ্দেশে অন্ন উৎ" 
সর্গ করিয়াছে; কাহার সাঁধা যে ইহাঁদিগকে আক্রমণ করে(১) 21 

১৫৬ তুক্ত। 

অগ্নি দেবতাঁ। কেতু খষি। 

১। যেরূপ জাঁজিতে, অর্থাৎ ঘোঁটক ধাঁবন স্থানে শীত্রগঁমী ঘে'উককে 

ধাবিত কর হয়, তদ্রুপ আঁম।দিগের ভ্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করিতেছে, 

তাহার প্রসাঁদে অমরখ যেন যাবতীয় ধন অয় করি। 

২। হেঅগ্নি! তোম।র নিকট যেরূপ আশির পাইয়া] আমরা গাভী- 

দিগকে উপার্জন করি, তোমার যে রক্ষা আঁমাদিগের সাহাঁয্কারিণী 

সেনাস্বরূপখ, সেই রক্ষা! আমাদিগকে পাঁঠাইয়া দাঁও, তাহ! হইলে অমর! 

ধন লাঁভ-করিব। 

৩। হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাঁও, তাহার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাঁভী ও 
অশ্ব ধাঁকে। আকাঁশকে বিজলে অভিষিক্ত কর) বাঁণিজাকারীর বাণিজ্য 
কার্ধ্য প্রবর্তিত কর । 

৪1 হেঅন্সি! ষেস্ু্য্য সর্ধদাই যাইতেছেন, যিনি লোৌকদিগকে 

আলোক দিতেছেন, তাহাকে আকাঁশে বসাইয়। দাঁও। 

৫1 হেঅগ্মি। তুনি প্রজাঁদিগ্ের অস্তিত্ব জানাইয়! দাও, অর্থাৎ 
তোমাকে দেখিলেই তথায় লোকালয় আঁছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি 

প্রিষ্কতম') তুমি শ্রে্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি তর্ণ- 
পাত কর; অন্ন আলিয়! দাঁও। 

(১) এ স্ৃক্তটী অমঙ্গল নাশের মন্ত্র। এটা আধুনিক, বলা বাল্য | 



৮ অইক, ৮ অধ্যায়] খথেদ সংক্তিখ। [১০ মণ্ডল, ১৫৮ ভক্তি | 

১৭ স্থ্স্ত | 

বিশ্বেদেবা দেবত1। ভুবন খাষি। 

১। এই সমস্ত ভুবন হইতে আমর] যেন সুখের উপাঁর করিতে পাঁরি ; 
ইন্দ্র ও তাবৎ দেবত1 সেই উপায় করিয়। দিন। 

২। ইজ্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হুইয়! আমাদেগের যজ্ঞ ও দেহ ও 

সস্তানমস্ততি নিরূপদ্রুব করিয়] দ্রিন। 

৩। ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মকংগণকে সহকারী স্বরূপ লইয়া 
| আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত হউন । 

৪ | দেবতার! যখন অনুরদিগকে বধ করিয়! টিং করিলেন, 

তখম তীাহাদিগের, অমরত্ব পদ রক্ষা হইল(১)। 

৫) নখন1 কার্ধ্যদ্বার1! স্তবকে দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ কর! হইল। 

তদনস্তর আকাঁশ হইতে রৃষ্টি পতন হইতে দেখ! গেল। 

১৫৮ স্ুক্ত ॥ 

ভুর্যয দেবত1 | চক্ষু খষি। 

১) স্ুরধ্য আমাদিগকে স্বর্গের উপদ্রব হইতে, বায়ু আঁকাঁশের উপদ্রব 
হইতে বং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা! করুন। 

২। হে সবিতা! আমাঁদিগের পুজা গ্রহণ কর। তোমার যে তেজ, 

তাহার উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর উচিত, শক্রদিগের যে সকল 

উজ্জ্বল অস্ত্র আসিয়! পড়িতেছে, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা! কর। 

ও। জবিতাঁদেব আমাদিগকে চক্ষু দীন কৰকণ+ পর্বতদে চক্ষু দান 

ককন; বিধ্াত! আমাদিগকে চক্ষু দান ককন । 

৪। আমাদিগের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থ/ৎ দর্শনশক্তি দাঁন কর, যাহাতে 
সকল বস্তু উত্তমরূপ প্রকাশ পায়, সেই জন্য আমাদিগের শরীরকে চক্ষু দান 

(১) অনুর শবের পেখরাণিক অর্থে প্রয়োগ এই ভ্ুজের অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
রচন। প্রকাশ করিতেছি ! 

১৬১৬৭ 



৮ আইক, ৮ অধ্যায় |] খথেদ সহংক্তা। [ 5০ মণ্ডল, ১৫৯ ছুক্ত । 

কর। আমরখযেন সকল বস্ত্র একত্রে সংগুহীতরূপে দর্শন করিতে পারি, 

এবং যেন বিশেষ বিশেষ করিয়াও দর্শন করিতে পারি। 

€| ছে সূর্য্য! তোমাঁকে যেন আমর অতি উৎকৃষরূপে দর্শন করিতে 
পরি, আর মনুয্যগণ যাহ! দেখিতে পায়, তাহ! যেন আমরা বিশেষ বিশেষ 

করিয়! দর্শন করিতে পারি। 

১৫৯ স্ুক্ত | 

শচী দেবতা । শচীই খাবষি(৩) 1 

১। এই যে সুর্য উদয় হইয়াছেন, ইহ আমীর সৌভাগ্যই উদয় হই- 
য়াছে। আমি ইহ! বুঝিয়াছি; সকল সপত্বী আমার নিকট পরাস্ত, আঁমি 

স্বামীকেও বশ করিয়াছি । 

২। আমিই কেতু, আমিই মন্ডক; আমি প্রবল হইয়! স্বামির নিকট 
মিষউ বাঁকা লাভ করি। আমাকে সর্বোপরিবর্তিনী জানিয়! আমার স্বামী 
আমার কাধ্যেই অনুমোদন করেন, আমার মতেই চলেন। 

৩। আমার পুভ্রগণ শক্রনিধন কারী, অর্থাৎ বলবান্ঃ আমার কন্যাই 
সব্বশ্রেষ্ঠ শে!ভায় শোভিত । আঁমি সকলকে জয় করি। আমারই নাম 
স্বামির নিকট আঁদরণীয় হয়। 

৪। যেষজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, হে দেবগণ ! 
আমি তাহাই করিয়াছি; তাহাঁতে আমার সকল শত্রু নষ হইয়াছে | 

(১) এীও. দপত্বীর উপগ প্রভূত লাভ করিবার মন্ত্র মাত্র। এটি যে অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক, তাহ] বল বাছুল্য । শচকে এই সুত্র দেবত। ও খধি বলিয়া উন্নেখ 
কর? হইয়াছে, কিন্ত সক্তটী ইন্দ্রাণীর উদ্ভি, সৃক্তের মধ্যে তাহার কোনও নিদর্শন 

নাই। ফলতঃ প্রথম নয়ষ্গুলে যে প্লাষিদিগের নাম দেওয়া] হইয়াছে, তাহার অর্থ 
আছে, সৃক্তগুলি প্রায় সেই সেই খবিব| তথ্বংশীয়দিগের দ্বার। রিচত | দশম মণ্ড- 
লের অনেকগুলি সুক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক এৰং পাছে লোকে সে গুলিকে অশ্রদ্ধ1 
করে, লেই জনয খষির স্ছলে দেবতাদিগের নাম বলাইয় 1 দেওয়! হইয়াছে । 

১৬৬ 



৮ তাক, ৮ অধ্যায় |] খণথেদ সংহিত|। [ ১০ মণ্ডল, ১৬০ ভুক্ত । 

৫। আমার শক্র জীবিত থাকে না, শক্রদিগকে আমি বধ কর্রি, জয় 

করি, পরাস্ত করি। যেমন অস্থির বুদ্ধি লেকের সম্পত্তি অন্যে হরণ করে, 
তজপ আমি অপর নারীগণের তেঃজ খগুন করি! দিয়াছি। 

৬। আমি এই সকল সপতীদিগকে জয় করিয়াছি, পরাস্ত করিয়াছি । 

সে কারণে আমি এই বীরের উপর প্রতূত্ব করি, পরিবাঁরবর্গের উপর৪ 
গ্রভুত্ব করি। 

১৬০ সুক্ত ॥ 

ইন্দ্র দেবতা । পুরণ খাবি ূ 

9১1 এই সেোঁমরস তীব্র করিয়া প্রস্তুত কর1 হইয়াছে, ইহ।র সঙ্গে 

আহারের সামগ্রী আঁছে, ইসা! পান কর। তোঁমাঁর রথবহনকাঁরী ছুই 
যোঁটককে এই দিকে আনিবার জন্য ছাঁড়িয়! দাও । হেইন্দ্র! যেন আর 

আর যজমাঁন তোঁমাকে সন্ভষ্ট করিতে নাপারে। তোনদারই নিমিত্ত এই 
সকল তোঁমরস প্রস্তত হইয়াছে | 

,২। যে সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহ! তোমারই জন্য, যাঁহ1 প্রস্তুত 
হইবে তাঁহাঁও তোমারই জন্য । এই সকল স্তব উচ্চারিত হুইয়| তৌমাঁকে 
আহ্বান করিতেছে । হে ইন্দ্র! আমাদিগের এই যজ্ঞ গ্রইণ কর। সকলি 

তুমি জান, এই স্থানেই সোম পান কর। 
৩। যে ব্যক্তি একীন্তমনে, অমান্তিকভাবে, প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে, 

ও দেবতক্তিসহকারে এই ইন্দ্রের জন্য সোম এভ্তত করে, ইন্দ্র তাঁহার গভী- 

দরগকে নষ্ট করেন না, অতি নুন্দর সুচাঁক মঙ্গল তাহার জন্য বিধান 
করেন । 

৪1 যে ধনবানৃ বাক্কি ইহাঁর জন্য সৌঁম প্রস্তত করে, ইন্দ্র তাঁকে 
প্রত্যক্ষরূপে নিজ মৃত্তিতে দর্শন দেন। তিনি আসিয়! তাহার হস্ত ধারণ 
করেন। আর যাহার! পুণ্যকর্ণটের দ্বেষী, তিনি কাহাঁরও প্রবর্তন! বাতিরেকে 
উহাঁদিগকে বিনাশ করেন । 

'৫। হেইন্দ্র! গাঁভী, ঘোটক ও অন্নের কামনাঁতে আমরা তোমার 

আগমন প্রার্থনা করিতেছি । তোমার জন্য এই নুতন ও উৎকৃষ্ট স্তব 
রচম। করিতে করিতে তোমাকে সুখকর জানিয়! ডাঁকিতেছি। 

৯৬৬৯ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৬১ ৃক্ত | 

১৬১ সৃক্ত। 

ইন্দ্র দেবতা। বক্ষ নৃশন খুযি। 

১। হে রোগী ! এই যজ্ঞসামগ্রী দ্বার! তোমাকে অপরিজ্ঞাত যন্সম- 

রোগ হইতে, রাঁজ যক্ষনাঁরোগ হইতে মোচন করিয়! দিতেছি, তাহা হইলে 
তোঁমাঁর জীবন রক্ষা হইবে। যদ্দি কোন পাঁপগ্রহ এই রোঁশীকে ধরিক়া 

থাঁকে, তাহ! হইলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! ইহাকে তাহার হস্ত হইতে মোচন 
করিয়! দাও । 

২। যদ্িচ এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হইয়| থাঁকে, অথব1, যদি এ 
মরিয়াও শিল্প! থাঁকে, যদ্দি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়া থাঁকে; তথাপি 
আঁমি মৃত্যুদেবতা নির্থতির নিকট হইতে তাহাকে ফিরাইয়! আনি- 

তেছি। আনি ইহাকে এরূপ স্পর্শ করিয়াছি যে এ একশত বৎসর জীবিত ক ডর 

৩1 আমি এই যে আরতি দিলাম, ইহার একশত চক্ষু একশত বৎ* 
সর পরমাঁয়ু দেয়, একশত আমু দেয়, এতাঁদৃুশ আহুতিদ্বার আমি 
রোগীকে ফিরাইয়! আঁনিয়াছি। ইন্দ্র ঘেন সমন্ত পাপ হইতে ইহাঁকে 
পরিত্রাণ করিয়া একশত বৎসর জীবিত রাখেন । 

৪1 হে রোগী! একশত শরৎকাল জীবিত থাঁক, সুখে সচ্ছন্দে এক 
শত হেমন্ত, এক শত বসন্ত জীবিত থাঁক। ইন্দ্র, অগ্মি, সবিত1 ও রৃহম্পতি 

হর্যঘ্বার! তৃপ্ত হুইয়! ইহাকে এ একশত বৎসর পরমা সু প্রদান ককন। 

৪ হে রোশী! তোমাকে আমি পাইয়াছি, তোমাকে ফিরা 
আনিয়ছি। তুমি পুনর্ববার নবীন হইয়া! আসিয়াছ। তোমার অমস্ত অঙ্গ, 
সমস্ত চক্ষু, সমন্ড পরমীয়ু, আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি(১)। 

(১) এটা বক্গনারোগ্র, আরাম, করিবার মন্ত্র। এদী আধুনিক, তাহা। বল! 
ঝাহল্য॥ ৪ খকে প্রকাশ যে মনুষ্য পঁরমাঁযু একশত ৰতলর | 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যাঁয়।] ধরবেন সংহিত1। [১০ মণ্ডল, ১৩২ স্ক্ত | 

১৬২ স্থাক্ত | 

/গর্ভরক্ষণ দেবতা রক্ষোহা খাবি! 

১। রাক্ষস নিধনকারী অগ্সি স্তোত্রের সহিভ একমত হইয়া এস্থান 

হইতে গর্ভের সেই সমস্ত বাঁধা, উপদ্রব, রোগ দুর করিয়! দিন, যাহার 
দ্বার, হে নীরি! তোমার যোনি আক্রান্ত হুইয়াছে। 

২। ছে নারি! যে মাংসভোঁজী রাঁক্ষল, অথব1 যে রোগ, ব| উপাদ্রব 
ভোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষিলনিধনকাঁরী অগ্নি স্তোত্রের লছিত 
মিলিত হইয়! সেই সমস্ত বিনাশ ককন। 

৩। পুকষের শুক্রসঞ্চর কাঁলেই হউক, অথব]| গর্ভ উৎপন্ন হইবাঁর 

কালেই হউক, অথবা গর্ভ মধ্যেই আন্দোলিত হুইবার কালে হউক, অথব| 
তুমি হইবার সময়ে হউক, তৌমাঁর গর্ভকে যে নষ্ট করে বাঁ, নষ্ট করিতে 

ইন্ছ! করে, ভাঁহীকে আমর এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম । 

8 । গর্ভ ন্ট করিবাঁর জন্য যে তোমার দুই উক বিশ্ধিত করিয়। দের, 
অথব যে এ উদ্দেশে স্ত্রী পুকষের মধ্যস্থলে শয়ন করে, অথব1 থে যেখনির 
মধ্যে নিপতিত পুকষ শুক্রকে লেহন করিয়! লয়, তাঁহাকে এই স্থান হইতে 
দুরীভৃত করিলাম! 

0। হে নারি! বে রাক্ষন তোমার ভ্রাতা পতি, ব| উপপতির মূর্তি- 
ধাঁরণপুর্ব্ক তোদাঁর নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নট করিতে 
ইচ্ছা! করে, ভাঁহাঁকে এই স্থান হইতে দুরীভূত করি । 

যে রাক্ষস হ্বপ্াবন্থাঁয় বা লিদ্রাবস্থায় তোমাকে যুদ্ধ করিয়া 

নি ৫ যে.তোমার অন্তানকে ন্ট করিতে ইচ্ছা! করে, তাঁহাকে এই 
থান হইতে দূরীভূত করি(১)17 7 77775 

(১) এ্ুক্টী গর্ভ রক্ষার মন্ত্র মাত্র। এটা আধুনক, তাঁহ। বল। বাহুল্য! 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা।। [ ১৭ মণ্ডল, ১৬৪ ছ্ৃক্ত | 

১৬৩ সুতা । 

যক্ষীরোগের নাঁশ দেবতাঁ। বিরহ! খাবি 

১) তোমার ছুই চক্ষু,দুই মসারন্,ঃ ছুই করণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিষ্ক, 
ব| জিহবা! এই সকল অবয়ব হুইতে যক্ষম, অর্থাৎ রোগকে আমি তাঁড়াইয়] 

দিতেছি । 

২। তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাঁসমূহ হইতে, আয়ু হইতে, অস্থিসন্ধি। 

চুই বাহু, ছুই হস্ত, ছুই স্বন্ধ, এই সকল অবয়ব হইতে ব্যাধিকে তাঁড়াইতেছি। 

৩। তোঁমাঁর অন্ননাড়ী, ক্ষুত্রনাঁড়ী, বৃহদণ্, হৃদয়স্থাঁন, মৃত্রাঁণয়ঃ যকৃৎ 
ও অন্যান্য মাংসপিণড হইতে আমি ব্যাধিকে তাড়াইতেছি। 

৪। ভোমার দুই উক, দুই জানু, ছুই পার্ষি (গোড়ালি) ও দুই চরণ 
প্রীস্ত হইতে, এবং ছুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হইতে ব্যাঁধিকে আঁমি 
তাঁড়াইতেছি। | 

৫। প্রস্রীবকারী তোমার পুকধাঙ্গ হইতে, লোম ও নখ হইতে, এমন 

কি ভেমার সর্বাঙ্গ শরীর হইতে জাঁমি এই ব্যাধিকে ভাঁড়াইতেছি। 

৬1 প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধি স্থান, 

তোৌঁমাঁর সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোঁন স্থানে ব্যাধি জগ্মিয়াছে, আঁমি তথ] হইতে 

তাঁহাকে ভাঁড়াইডেছি(১)। 

১৬৪ স্থৃত্ত | 

ছম্বগ্র ন্ুশ দেবতা। প্রচেত1 খবি। 

১। হেছুংস্বপ্প দেরতা ! তুমি মনকে অধিকার করিয়া; তুমি সরিয়! 

যাও; পলীয়ন কর; দুর স্থানে ঘইর| বিচরণ কর । অতিদুরে যে নির্খতি 
দেব! আছেন, তাঁহাঁকে যাইয়া! কছ, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোঁরথ, 
অতঞব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ বরেন। 

১) এও রৌগ আরাম করিবার মন্ত্। আধুনিক, তাহা! বলা বাছল্য। 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়] খথেদ সংহত! । [১০ মণ্ডল, ১৬৫ ছৃত্ত |. 

২। ভীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ থাঁকে ; € উৎকৃষ্ট কাম্য বস্তু 
প্রার্থনা, করে, উত্কুট ও নুন্দর ফল লাভ করিবাঁর ইচ্জ| করে। যম যেন 
কল্যাণ চক্ষুতে দৃর্টিপাঁভ করেন। 

৩1 আঁশ। করিবার সময়, আঁশ! ভঙ্গ হইবার সময়, আঁশ! সফল 
হইবার সময়, কি জাঁগ্রদবস্থায়। কি নিদ্র।বস্থাঁয়, যাহ! কিছু অপকর্ম করি, 
সই সমস্ত ক্লেশকর পাঁপকে জি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়] 

রাঁধুন । 
৪) হেইজ্্র! হেত্রক্ষণস্পতি ! যে পাঁপ আমরণ করিয়।ছি, অঙিরার 

সন্তান প্রচেত1 শক্রকৃত সেই অকল্যাণ হইভে আমাদিগকে রক্ষা! ককন। 

৫€। অন্বা আমরা জয়ী হইয়াছি, যাঁহী' লাভ করিবার ভাহ 
পাঁইয়াছি, অপরীাঁধমুক্ত হইয়াছি। জাগ্রৎ অবস্থায়, ব। নিদ্রাঁবস্থার সঙয়, 

বা সহঙ্কপ্প জন্য, যাহ! কিছু পাঁপ ঘটির়াঁছে, তাঁছা! জঁমাদিগের দ্বেষ- 
ভাঁজন শক্রর নিকটে যাঁউৰক । যাহাকে আমর! দ্বেষ করি, তাঁহার নিকটে 

যাঁউক(১)। 

১৬৩৫ কুক । 

বিশ্বেদেব। দেবত) ৷ কপেণত খবি | 

১।. হে দ্েবগণ ! এ কপোত নির্খতির € ৫্রেরিত রিত দু, সে রেশ দিবার 

অভিলাষে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে, তাহরি পুজা! করিতেছি, এই 

অবল্যণ অপনয়ন করিতেছি, অশমাঁদ্িগের দ্বিপদ (দাঁস দাঁসী) ও চতুষ্পদগণ 

(গোঁ, অশ্ব, মেষ, ইত্যাদি) যেন অমঙ্গলগ্রস্ত না হয়। 

২1 হেদেবগণ! যে কপোত আশমাদিগের গৃহে প্রেরিত হুইয়াছে, 

এই পক্ষী আঁমাদিগের পক্ষে শুভকর হউক, যেন আমাদ্দিগের কোন অকল্য1ণ 
ন|করে। বুদ্ধিমান ও আঁমাদিগের আত্মবীয়ভুত অগ্নি আঁমাদিগের হব্য 
গ্রহণ ককন | পক্ষবিশিষট এই অস্ত্র আমাদিগকে সর্বথ| পরিত্যাগ রুরিয়! 

যাউক। | 

(১) এটাও জুঃলগ্ ব। অন্য অমঙ্গল নাশের মন্ত্র আধুনিক, তাহ। বল! 
বাঁছল্য) 

রি ৭৬ খ্ী] | 



৮ আষ্ইটক, ৮ অধ্যায় ।] খগ্থেদ সংহিত|। [১ মণ্ডল, ১৬১ হুক্ত 

৩। এই পক্ষযুক্ত অন্ত্রম্বরূপ কপৌঁতি যেন আমাদিগকে হিংসা! না 
করে, যে বিস্তীর্ণ স্থানে অমি সংস্থাপন হইয়াছে, সেই স্থানেই এই উপবেশন * 

ককক। আমাঁদিগের গে! মনুষ্যবর্ণের মঙ্গল হউক। হে দেবগণ! কপৌত 
যে আমাদিগকে এই স্থাঁনে হিৎস1 ন! করে। 

৪। এই পেচক(১) যাহা কহিতেছে, তাহ! মিথ্যা হউক | কারণ এই 
কপোভ অগ়িদ্থানে উপবেশন করিতেছে। বীর প্রেরিত রণ এ 
আসিয়াছে, সেই মৃত্যুন্থরূপ ঘমকে নমস্কার । 

৫। হেবদ্ধুগণ! এই কপোত তাঁড়াইয়া, দিবার ঘোগ্য' ইহাকে খাকের, 
দ্বার] তাঁড়াইয়। দেও। (াঁব অকলা1ণ ধংস পুর্বক আনন সহিত গাঁতীকে 

অন্নের দিকে, অর্থাৎ তাহার আহাঁর সামগ্রীর দ্রিকে লইয়! চল, এই কপোঁত 
অতিবেগে উড্ভীন হয় ও আঁমাদিগের অন্ন পরিত্যাগপুরবর্বক অন্যত্র উড্ভীন 
হউক(২)। 

১৬৬ হুক্ত । 

শক্র বিনাশ দেৰত]1| বর্ষভ খষি। 

১। হেইন্দ্র। আমাকে এতাঁদৃশ কর, যাহাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তি- 
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রনিগকে পরাভিৰ করি, বিপক্ষদিগকে নিধন করি, 
এবং সব্রোপরিবত্বা হইয়া অশেষ গোঁধনের অধিকারী হই। 

২। আমি শক্রনিধনকাঁরী হইলাম, আমাকে কেহ হিংলাব1 আঘাত 
করিতে পাঁরে নগ। এই সকল শক্র আমার ছুই চরণের নীচে অবস্থিতি 
কাঁরতেছে। 

৩। হে শব্রগণ ! ৫ধমন ধনুকের চুই প্রাস্তভাগ ধনুগু ণের দ্বারা বন্ধন 

করে, তন্রপ তোঁমাদিগকে এই স্থানেই বন্ধন করিতেছি । হেরা৪স্পতি! 

ইহাঁদিগকে নিষেধ করিয়। দাও, ইহার! যেন অমর কথার উপর কথা 
কহিতে সমর্থ ন1 হয়। 

(১ মলে « উলুকঃ”' আছে। 
(২ এই...ুক্ত..পেচকডাঁকের, অমনুলনাশের মন্তর। ০ তাহ! বল! 

বাল্য |. 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়1] খথেন সংহিতা । [% গুল, ১৬৭ হৃতহ। 

৪। আমার ভেঃজ তাঁবহ কর্মের জন্যই উপযুক্ত। সেই তেজঃ লইয়া 
আঁমি শক্র পরাজয় করিতে আসিয়াঁছি। হে শক্রগণ! আমি তোমাদিগের 

মন, তোমাঁদিগের কার্য্য। তোঁমাদিগের মিলন, সকলি অপস্থরণ করিয়! 

লইতেছি। 
৫। তোঁমাদিগের উপাঁ্জন ক্ষমতা অপহরণপুরর্বক আমি তোমাদিগের 

জপেক্ষ] শ্রেন্ঠ'হইয়াঁডি, তোমাদিগের মন্তকে উঠিয়াছি। . যেমন জল মধ্য 
হইতে ভেকের শব্ধ করিতে থাকে, তদ্রুপ তোমর| আমার চরণের তল 

হইতে চীৎকার করিতে থাক | 

১৬৭ জ্ুুক্ত | 

ইন্দ্র দেবত)। বিশ্বীমিত্র ও জম্দগ্ি খষি। 

১। হেইন্দ্র! এই মধুতুল্য সোমরস তোঁমার জন্য ঢাল! হইতেছে, 
এন যে সেমের কলস প্রস্তুত কর! হইতেছে, তুমিই তাহার প্র । তুমি 
আমাদিগের জল্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাঁদন করির1 দাও। 
তুমি তপস্য1 করিয়। ন্বর্গয়ী হইয়াছ(১)। 

২। যেইন্দ্র দ্বর্গজয়ী হইয়াছেন, যিনি সোঁমস্বরূপ আহার পাইলে 

বিশিষর্প আঁমোদ করেন, সেই ইন্দ্রকে এই সকন প্রস্তৃত কর! মোমরতের 
মিকটে অখাদিভে আহবান করিতেছি । আমাদিগেয় এই যজ্ঞের সংবাদ লও) 

এই স্থানে এস। শক্রবিজয়কারী ইন্জ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হইতেছি। 

৩। সেম এবং রাজ1 বকণ আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, বহস্পতি এবং 

অন্ুমতিদেবী মঙ্গল করিতেছেন; হেইজ্্! তোমার শুবে প্রবুত হইয়াডি। 
হে ধাতা! হেবিধাত1! তৌমাঁপিগ্ের অনুমতিমতে আঁমি কলম কলস 

লোমরস পান করিলাম । 

৪। ছেইজ্! তোমাকর্ভৃক প্রেরিত হইয়! আমি. চকসহকারে জার 

আর আহারের দ্রব্য প্রস্তত করিয়াছি? নব্্ব প্রথম স্তবকণ্ত। হইয়। আমি এই 
ভবটীকে পরিচ্কার করিয়| রচন| করিয়াছি । (ইন্দ্রের উক্তি)--হে বিশ্বীসিত্র 
ও.জমদগ্সি! তোঁমর1 মোম গ্রস্ত করিলে আমি যখন ধন লইয়! তভোমাদি- 

গের গৃছে আগমন করি, তখন তোঁমর| উত্তমরূপে স্তব কর। 

(৯) তপন্য।ঘারণ ম্বর্থ জয়ের. কথা আমর! কেবল দশম মণ্ডলেই দেখিতে পাঁই। 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায় |]. খর্ষেদ সংহিতা। [১০ হণ্গ, ১৬১ ছু | 

১৬৮ সুক্ত। 

ৰাধু দেবত | অনিল ধধি | 

১। যে বাঁয়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হুদ, তাহাকে আমি বর্ণনা 
করিব | ই'হাঁর শব্দ বস্ত্র শব্দের ন্যায়, ইনি রক্ষাঁদি তঙ্গ করিতে করিতে 
আঁসেন। ইনি চতুদ্দিক রক্তবর্ণ করিতে করিতে আঁকাঁশ পথ অবলম্বন- 

পূর্বক গমন করেন৷ অপিচ, পৃথিবীর ধুলি বিকীরণ করিতে করিতে চলিয়া 
যান। 

২। নুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্বতাঁদি পর্য্যন্ত বাঁয়ুর গতিবশে 

কম্পমান হইতে থাকে। ঘোঁটকীরা যেমন যুদ্ধে যাঁর, তদ্রেপ এই বাঁয়ুর দিকে 
গমল করে । তিনি সেই ঘোটকীদিগকে অহাঁয় পাইয়। রথে আরোঁহণ- 

পুর্ধবক এই সমস্ত ভূবনের রাঁজার ন্যায় চলিয়! যান। 

৩। ইনি আঁকাঁশপথে গতিবিধি করিবার সময় কোন দিনই স্থির 

হইয়! বসিয়| থাকেন ন!। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হয়েন, 
(গ্রে বায়ু, পরে বলড়ি)। ইনি সত্যন্বভাব। বল দেখি, ইনি কোথায় জন্মিয়া- 
ছেন? কোথা হইতে আনিয়াছেন ?। 

৪। এই বাসুদেব দেবতাদিগের আত্মাম্বরূপ, ভুবনের সন্তানন্যরূপ, 

যথাইচ্ছ! বিহার করেন | ই্হীর শব্দই অনেক প্রকার শুন! যায়, ইহার 

রূপ প্রভ্ক্ষ হয় না । হবি দিয়! সেই বাঁধুর পুজা করি, এম। 

১৬৯ স্মুক্ত | 

গাভী দেবতা | শবর খবি | 

১। মুখকর বায়ু গাঁভীদিগকে বীজন ককন; গাভীগণ বলধায়ক এ 

ভূণপত্রাদি আন্বাদদ ককক; প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল ইহারা 

পাঁদ ককক ? ছে কদ্রদেব ! চরণবিশিষট অন্রস্বরূপ এই যে গাঁভীগণ ইহা- 
দিকে লচ্ছন্দে রাখ । + 

২। গীভীগগ কখন অনেকে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন তিন্ন ভিন্ন বর্ণ- 
বিশিষ্ট হয়, কখন সর্বাঙ্জে এক বর্ণবিশিউ হয়। অমি যজ্ঞ উপলক্ষে ভাঁহাঁ- 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায় ।] খগেদ সংহিতা । [১৫ যণ্ডল, ১৭০ ভুক্ত | 

দিশের নাম সকল অবগত হয়েন। অঙ্জিরার সন্তানের! তপস্যাদ্বার! তাহা- 

দিকে পৃথিবীতে হ্থাি করিয়াছেন । হে পর্ভভন্যদেব ! তাহাদিগকে নুখ- 

সচ্ছন্দ বিতরণ কর । 

৩। গাঁভীগণ আপনার শরীর দেবতা দিগের যজ্ঞ জন্য দিয়] ধাকে (১); 

সোম তাঁহাঁদিগের অশেষ আকতি অবগ্তত আছেন। হেইন্দ্র! তাঁহাঁদিগকে 

গ্ধে পরিপূর্ণ করিয্ত! এবৎ অস্তানযুক্ত করিয়া! আমাদিগের জন্য গোষ্ঠে 
পাঠাইয় দাও। 

৪। তাবৎ দ্রেবতা ও পিভৃলোকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 

পরজীপতি আঁমাকে এই লকল গাভী উপচৌকন দিয়াছেন | সেই, সকল 

গাঁভীকে কল্যাণযুক্ত করিয়া! তিনি আঁমাদিগের গোষ্ঠমধ্যে সংস্থাঁপ নকরণ, 

যেন আমর1 সেই সকল গ্লাভীর সন্তান প্রাপ্ত হই। 

১৭০ জ্ুত্ত। 

ভুর্ধ্য দেবতা । বিভ্রট খবি। 

১। অতি দীপ্তিশীলী হ্ব্য/দেব মধুতুল্য সোঁমরস পাঁন ককন, হজ্ঞা- 

মুষ্ঠানকারী ব্যক্কির প্রকৃষ্ট পরমাঁয়ু বিধান ককন। ছিনি বায়ু ঘর] প্রেরিত 
হইয়। প্রজাদিগকে ন্বয়ংই রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুঁটি বিধান করেন এবং 
অশেষ প্রকারে শোভা পান । 

২। সূর্ধ্যস্বূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হইতেছে; ইহা! প্রকাণ্ড, 
অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাঁপিত, ইহাঁর মত অম্বদাঁন কেহ করে ন1, 
ইহ! আকাশের অবলম্বনের উপর বথাযোগ্যরূপে সংন্থাপিত হইয়া 
আঁকাঁশকে আশ্রয় করিয়! আছে। ইহ! শত্রনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, 

দমবযদদিগের প্রধান নিধনকারী, অসুরেদিগের বধকারী(১) বিপক্ষদিগের 
সংহারকারী | 

'(১) অর্থাৎ আহ্তিরূলে গাঁতী অর্পন কর] বায়| 
০০
 

(১) অনুর শবের পৌরাণিক অর্থ প্রয়োগ এই খকের মাসির রচন। প্রকাশ 
করিতেছে |. 



৮ অইক, ৮ অধ্যাঁয়।] খথেদ সংহিত]। [ ১০ মণ্ডল, ১৭২ হৃক্ত। 

ও৩। এই সূর্য্য সকল জ্যোতিম্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য; ইনি 

সঙলি জয় করেন, ধন জয় করেন; ই'হাঁকে প্রকাণ্ড কহে; ইনি সকল বস্তু 

আলোকযুক্ত করেন; অত্যন্ত দীপ্তিশালী; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য 
বিস্তারিত হইয়াছেন; ইনি বলস্বরূপ, ও অবিচলিত তেঃঅস্বরূপ | 

৪। হে হুর্ধ্য !তুমি জ্যোঃতিতে জ্যোতির্ময় হইয়! আকাশের উজ্ভ্বল 
স্থানে শিয়াছ। তোমার প্রতপ সকল কর্মের সহায়ন্বরূপ, সকল যাগ- 
যজ্ঞা্দির অনুকুল, ভাঁহাঁদারা সকল ভুবন পুঁটি লাঁভ করে। 

১২১ স্ুক্ত ॥ 

ইন্দ্র দেখত) | ইট খষি। 

১। ছে ইন্দ্র! ইটখধি যখন সোম গ্রস্ত করিলেন, তখন তুমি 

তীহার রথ রুক্ষ! করিলে । সোঁমসম্পন্ন সেই ইটের আহ্বান শ্রবণ 
করিলে। 

২। যজ্ঞ কম্পানি হইল, তুমি তাহার মস্তক শরীর হইতে পৃথকৃকৃত 
করিলে, সোমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করিলে | 

৩। হে ইন্দ্র! অস্ত্ররুধের পুজ্জ পুনঃ পুনঃ তোমার শুব করিল) 
তাহাতে তুমি বেনপুন্রকে তাহার বশীভূত করিয়। দিলে | | 

৪1 যখন রম্যঘূর্তি স্বধর্য পশ্চিম দিকে যাঁন, দেবতারাঁও দেখিতে পান না, 
যে তিনি কোঁথায় গিয়াছেন, তখন তুমি সেই সূর্যকে আবার নি 
আনিয়! দাও। 

৯৭২ জ্ুক্ত | 

উষ। দেবতা । লংবর্ত খষি। 

১) ছে উধা! চমতকার তেজের সহিত তুদি এস 7 এই দেখ, গাঁভীগণ 

পরিপূর্ণ আগীন ইয়! পথে চলিয়াছে। 

২। হেউষা! উৎকৃষ্ট শব গ্রহণ করিতে এস; এই দেখ, যজ্ঞকর্তা 
বিশিষ্ট দাঁনের সামগ্রী লইয়া যৎপরোনাত্তি বদাঁন্যতাঁর স্িত যজ্ঞ সম্পা 
দন করিতেছেন । 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খথেদ, সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৭৩ স্যর | 

৩1 এই দেখ, আমর! অস্ত্রের সংগ্রহ করিয়! উৎকৃষ্ট উতর বস্তু দাঁন 

করিতে উদ্যত হুইয়াছি, স্থাত্রের ন্যায় এই যজ্ঞ বিস্তার করিতেছি, তোমাকে 
যজ্ঞ দিতেছি। | 

৪) উফ আপনর ভশিণী রঙ্তনীর অন্ধকীর নউ করিলেন। প্রকৃষ- 

রূপে রদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! রথ চালাইলেন। 

১৭৩ স্ু্তা। 

রাঁজস্ততি দেবতা । ধ্র খষি | 

১। হেরাজন! তোঁমাঁকে রাঁজপদে অধিরোঁপিত করিলাম । তুমি এই 

জনপদের মধ্যে প্রতু হ৪) অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়! থাঁক। ভাঁবৎ 
প্রজাঁগণ তোমাকে বাগ! করুক। তোমার রাজত্ব যেন লষ্ট ন| হয়। 

২। তুমি এই স্থানেই পর্বতের ন্যায় অবিচলিও হইয়া! থাক, রাঁজ্যচ্যুত 
হইও ন1। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়! এই স্থানে থাক। এইস্থাঁনে রাজ্যকে 

ধারণ কর । 

৩। অক্ষয় হোমদ্রব্য পাইয়! ইক্দ্র এই নবাঁভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় 

'দিয়াছেন। সোঁম তাহাঁকে আঁশীব্বাঁদ করিয়াছেন। ব্রহ্মনস্পতি আশীর্বাদ 
করিয়ছেল। 

৪। আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিন্চল, এই সমস্ত পর্বত নিষ্চল) এই 
বিশ্বজগৎ নিশ্চল; ইনিও প্রঞাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজ! হইলেম। 

৫। বৰণরাজা! তোমার রাঁজাকে অবিচলিত ককন, দ্রেব বৃহম্পতি 

অবিচলিত কৰন, ইন্দ্র ও অগ্সি অবিচলিতরূপে ধারণ কৰুন । 

৬। এই দেখ অক্ষয় হোমদ্রব্যসহকারে অক্ষয় লোমরসকে সংযোজিত 

করিতেছি, অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদিগকে একায়ত্ব ও করপ্রদানোস্থুখ 
করিয়াছেন(১)। 

(১) এই তুক্ত রাজীকে অভিষেক করিবার মন্ত্র) এট ও আধুনিক । 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খথেদ সংহিতা । [ ১০ মণ্ডল, ১৭৫ সুক্ত। 
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১৭৪ দুক্ত। 

 বাঁজস্তাতি দেবত) ॥ অতীবর্ত ধষি। 

১। ঘজ্ঞসাঁমগ্রী লইয়! দেবতাঁদিগের নিকটে যাইতে হয়) এতাদৃশ : 
যজ্ঞসাঁমত্রী প্রাপ্ত হইয়। ইন্দ্র অনুকুল হইয়াছেন । হে ব্রক্ষণম্পতি ! 

এতাঁদৃশ রাঁজসাঁমগ্রীসহকারে আমর! যজ্ঞ করিয়াছি ) অতএব আমাদিগকে 
পদ দাঁও। 

২1 যাহার! বিপক্ষ, যাহাঁর1 আঁমাদিগের হিৎসাকারী শক্র, যে সৈন্য 
লই%1 বৃদ্ধ করিতে আসে, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, হে র!জন! এতা'দৃণ 
তাবৎ বক্তির সম্থুখীন হও। 

৩। সবিতাদের তোমার প্রতি অনুকুল হইয়াছেন; সোঁম অনুকুল 

হুইর/ছেল, সর্ববপ্রাণী তোমাঁর এতি অনুকুল, এইরূপে তুমি অভীবর্ত, অর্থ 
সকলের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছ। | 

8 | হে দেবগণ! যে যজ্ঞসামগ্রীদ্বারা যজ্ঞাতৃষ্ঠাঁন পূর্র্বক ইন্দ্র সর্ধ 

শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; অ।মিও তাঁহাঁতেই ঘজ্ঞ করিয়াছি; ভদ্দার| নিশ্চয়ই আমি 

শত্রুর চুদধর্ষ হইয়াছি। 

&। আমার শক্র নাই, আমি শক্রদিগকে বধ করিয়াছি, আমি রাঁজোর * 
প্রভৃও বিপক্ষ লিএকরণে সক্ষম হইয়াছি। এমতে আমি ভাবছ প্রাঁণিবর্গের 
উপর এবং এই দকল লোঁকদিখের উপর অধীশ্বর হইযাছি 

১৭৫ সুক্ত। 

সোম প্রস্তত করিবার উপষোঁগী প্রশুতর সকল দেবত1। উর্দগ্রসব1 ধষি। 

১। হেপ্রস্তরগণ ! দেব সবিত1 নিজ ক্ষমত] দ্বারা তোমাদিগকে সোম 

প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত ককন। ভোমরা স্বকর্ে নিযুক্ত হও, সোম 

প্রস্তুত কর। 

হ। হে প্রস্তরগণ ! অসুখের হেতু দূর করিয়। দাঁও, হুর্াতি দুর করিয়। 
দাও। গাভীদিগকে আমাদিগের ওধধরূণে পরিণত কর) 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।]  খরণ্থেদ সংহিত। [ ১* মণ্ডল, ১৭৭ ভুক্ত | 

৩। প্রস্তরগুণি পরস্পর মিলিত হুইর| মধ্যবন্তাঁ বিস্তৃত একখানি 

প্রস্তরের চতুঃপার্থে শোঁভ] পাইতেছে। রসবর্ষণকাঁরী সোঁমের প্রতি 

তাঁর! নিজ্বল প্রয়োগ করিতেছে। 

৪। হে প্রন্তরগণ ! দেবসবিত! (সামযাথকাঁরী যজমখুনের জন্য ভ
োমা” 

দিগকে ঘথাযোগ্যরূপে সৌঁম প্রত্তুত করিতে নিযুদ্ত ককন । 

১৭৩ সক | 

ধু দেবতা | পরে অগ্নি দেবত1 | গুনুশ্খাধি। 

১। খতু-সন্তানের! তুমুল সংগ্রাষদ করিবার জন্য নির্গত হইলেন। 

যেমন বহুসগণ জন্নীভূত গাঁভীকে ঘেরিয়! দীড়ায়, তদ্রপ তাহার! অগৎ 

ধাঁরণ করিবার জনা পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলেন! 

২। দেবঅম্িকে দেবধোগ্য সবের দার! প্রসন্ন কর তিনি যথা" 

নিয়মে জামাঁদিগের ছব্য বহন ককন। 

৩1 এই'সেই অগ্নি, ইনি দেবতাঁদিগের নিকটে যানঃ ইনি হোতা? 

যজ্ঞের জন্য ইহাকে স্থাপনা করা হয়। ইনি রথের ন্যার হব্য লইয়! 

যাঁন, পুরোহিত ইহাকে চতুর্দিকে বেউন করিয়! আছে? ইনি কিরণসম্পন্ন ; 

নিজেই জানেন, কিরূপে যজ্ঞ করিতে হয় 
। 

। এই অনি রক্ষা বিধান করেন, যেহেতু ই হাঁর উৎপাত্তি অমৃতবৎ, 

ইনি বলবানের অপেক্ষা বলবন্ ইনি পরমীয়ু ব্দ্ধির অন্য উৎপাদিত 

হুইয়খছেন। 

১৭৭ দৃপ্ত । 

মায়! দেবত1।॥ পতঙ্গ খষি। 
০ 

১) বিদ্বানৃগণ মনে মনে অধলৌচনাপুর্ববক মানস চক্ষে একটা প- 

জের দর্শন পাঁন, দেখেন যে অন্ধরের মার উহাকে আক্রমগ করিয়'ছে। 



৮ অই্ক, ৮ অধ্যায়] খথেদ সহহিড়া। [ ১০ মণ্ডল, ১৭৮ ভুক্ত 

পণ্ডিতগ্ণণ কহেন যে, উ্/ সমুদ্রেয় মধ্যে ঘটিতেছে । ভাঁছার1 বিধাতার 
কিরণসমূহের ধামে যাঁইতে ইচ্ছ! করেন (১)। 

২। পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন; গর্ভের মধ্যে গন্ধ 
তাহাকে সেই বাক্য শিখাইয়াছে; সেই বাণী দ্িব্যজরপিণী, স্বর্থনুখের 

প্রদানক্্রা, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বানৃগণ সেই বাণীকে সত্যের পথে 

রক্ষা) করেন(২)। ৃ 
৩। দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, 

কখন দূরে, নাঁন! পর্থে ভ্রমণ করিতেছে । সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে 

পরিধান করিতেছে, কখন পৃথক পৃথক পরিধান করিতেছে । এইরূপে সে 
বিশ্বসংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে (৩)। 

১৭৮ সুক্ত। 

তার্থা দেবতা । অরিষ্টনেমি খষি | 

১। যেতার্স্া পক্ষী বলবান্, যাঁহাঁকে দেবতারা সোম আনয়নের 
জন্য পাঁঠাইয়াছিলেন; যিনি বিপক্ষপরাভবকারী এবং শক্রদিগের রথ সকল 
'জয় করিয়া লয়েন) যাহাঁররথ কেহ ধংস করিতে পাঁরে না, যিনি সেন1- 

দিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন) দেই তাক্ষর্য পক্ষীকে আমরা! মঙ্গল কাম- 
নাতে এস্থলে আহ্বান করিতেছি । 

২। তার্ষ্য পক্ষীর দাঁনশভ্ভিকে আহ্বান করিতেছি; যেমন ইক্দ্রের 
দাঁনশক্তিকে আহ্বান করি, তদ্রপ আঁহবান করিতেছি | আমর! মঙ্গলকাম- 

(১) জীবাত্। মায়াতে 'আচ্ছন্, ইহা চিত্ত! দ্বারাঁজান। যায়ঃ অমুদ্রব পরররস্ষের 
মধ্যেই এই জীবাত্ব। বিদ্যমান আছেন; পরমাত্বীর ধাম আলোকময়, তথায় গেলেই 
মাঁয়। হইতে যুক্তি । লায়গ। 

(২) অর্থ, জীবাখ্ার মনে বীজব্রপে সকল শব দিদ্যমৃন থকে, গন্ধবর্ব, অর্থাৎ 
দেবতখ উহার মনে গভ কিজ..আবৃধুন করিয়া! রখেন। বাক্যের শকি 
অন্ীম, গণ বাক্যকে কখন মিথ্যার দিকে লইয়ব বান ন। । সায়ণ। 

(৩) অর্থ, জীবুতুন্র ধংস নাঁই, নান। ঘোনি ভমপ কব্রেন্ন+ কোন জন্মে নান! 
গুণ ধরেন, কোন জন্মে ছটী একটি গুণ ধরেন । নিকৃষ্ট ষোনিতে অপ্পই গুণ থকে, 
উৎকৃষ্ট ঘোনিতে অনেক গু৭ প্রদর্শন কর) হয়। লায়ণ। ৰল। বাহুল্য যে এই 
জীবাত্মা লহ্বন্ধে সুক্তটি আধুনিক | 

১৬৮৭ 



৮ আষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খগ্বেদ সংহিড]। [১০ মণ্ডল, ১৭৯ স্ুক্ত। 

নাতে এ দানশঞ্চির উপর নেখকার ন্যায় আরোহণ করিতেছি; অর্থাৎ 
বিপদ্্পাঁর হইবার জনা নেকাঁর ন্যায় আশ্রয় করিতেছি? হে দ্যাবা 
পৃথিবী! তোমর| বলহৎ, বিস্তীর্ণ, সন্ব্যাপী ও গন্তীর ) কি যাইবার সময়, 
কিআসিবার সময়, আমর! যেন নিধন ন1 হই | 

৩। স্ৃধ্য যেমন নিজ তেজের দ্বার বিবারী বিস্তারিত করেন, 
তদ্রপ সেই তার্ষ্য পক্ষী অতি শীঘ্র পঞ্চজনপদ্রের মনুষ্যকে অন্নদার 
পরিপূর্ণ ভর্গগার করিয়া! দিলেন | তাঁহার যে আগমন, উহা সাঁতসহত্র 
সহখ্যায় দান করে। যেরূপ বাণ যখন লক্ষ্যে সংলগ্ন হর, খন তাহাকে 

কেহই বাঁধ! দিতে পাঁরে না, তদ্তরপ তাক্ষ্যের আগমন কেহ বাঁধা দ্বিতে 

'পারে না। 

১১৯ সুত্তী | 

ইন্ড্র দেবতা । শিবি, প্রতর্দন ও বস্ুমন) বথীক্রমে ধাষি। 

১। হে পুরোহিতগণ ! গাত্রোণ্থান কর । সময়োঁচিত ইন্দ্রের যে যজ্ঞ 

ভগ তাঁহার উদ্যোগ কর। যদিউহ| পক হইয়া থাকে, হোম কর; যদি পন্ক 
ন1 হইয়! থাকে, উৎসাহিত হও, অর্থাৎ উৎসাহপুর্বক গাঁক কর। 

২। হে ইন্দ্র! এই হব্য পাক করা হইয়াছে, ইহার নিকটে আঁগমন কর। 

দেখ সুযর্যদেব আপনার দৈনন্দিন পথের অর্ধেক অতিক্রম করিয়াছেন। এই 

দেখ যেমন কুলতিলক পুভ্রেরা ইতস্ততে। বিচরণকারী গৃহকর্তীর মুখাপেক্ষা 
করে, তন্্রপ বন্ধুগণ বিবিধ যজ্ঞসামগ্রী লইয়! তোমার প্রতীক্ষ! করিতেছেন । 

৩। গাভীর আপীন মধ্যে ছুগ্ধ একপ্রকার পাঁক কর! হয়; আমি জ্ঞান 
করিযে পে উহ! অগ্নিতে পাঁক হইয়! অতি উত্বম পাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়ঃ 

এবং অতি পবিত্র নবীন মূর্তি ধারণ করে। হে বহুধন বিতরণকারী বজ্ধারী 
ইন্দ্র ! ছুই প্রহরের যজ্ঞে তোমাকে যে দধি দেওয়! হইতেছে, তাহা! আস্থার 
সহিত পান কর । 



৮ অষ্টক, ৮ অধায়।] খথেদ সংহিতা । [১০ মণ্ডল, ১৮১ সৃক্ত। 
স্পা পপর এ 

১৮০ জুক্ত। 

ইন্দ্র দেবতা । জয়খষি | 

১। হে পুকছুত ! তুমি বিপক্ষদিগকে পরাঁভব করিয়! থাক । তোমার 
তেজ সর্বশ্রেষ্ঠ । এই স্থানে তোমার দানপ্রবত্ব হউক। হে ইন্দ্র! দক্ষিণ 

হস্তে করিয়! পরিপুর্ণ ধনদাঁও, তুমি ধন পুর্ণ নদী সকলের, অথাঁৎ ধনের 
শ্রোতের অধীশ্বর | 

২। পর্বতবাঁসী ক্ষুদ্রচরণবিশিষ্ট পণ্ড যেরূপ ঘোরাঁকৃতি, হে ইন্দ্র! 
তদ্রপ তুমি ভয়ঙ্কর মুর্ভিতে অতিদৃরবত্তা স্ব্গধাম হইতে আসিয়াছি, সর্ধত্ 

গতিশীল তীক্ষ বজ্রকে আরো শাণিত করিয়া! গন্রদিগকে তাঁড়ন1 কর,. 
বিপক্ষ দিগ্নকে দূরীকৃত কর । 

৩। হেইন্দ্র! তুমি এরূপ নুন্দর তেঃজ লই! জন্বিয়াছ, যে তেজের 

দ্বারা পরের অত্যাঁচীর নিবারণ করিয়! থাঁক। তুমি মনুষ্যবর্ণের কামন' 
পূর্ণ কর, শক্রতাঁচরণকাঁরী লৌকদিগকে তুমি তাঁড়াইয়! দিয়াছ। দ্রেবতা- 
দিগের জন্য ভুবন বিস্তীর্ণ করিয়! দিয়াঁছ। 

১৮১ মুক্ত । 

খিশ্বদেব দেবতা। প্রথ,সপ্রথ ও ঘন্ম ফথাক্রমে খষি। 

১। প্রথ নাঁমে যাহার পুভ্্রঃ অথাঁৎ বসিষ্ঠ এবং সপ্রথ নামে যাহার 
পুত্র, অর্থাৎ ভরঘাজ, তন্মধ্যে বসিষ্ঠ ধ1তার নিকট, দীপ্তিময় সবিত? 
দেবের নিকট এবং বিষুরর নিকট হুইতে “রথন্তর” আহরণ করিয়াছেন । উহা 
অনুষটুপ হুদ্দোঁবিশিউ ঘন্ম নামক হবির পবিত্রত| ধায়ক | 

২। যে অতিগুড় “রৃহতের ” দ্বার1 যজ্ছের অনুষ্ঠান হইর| থাকে, যাহা 
কেহই জানিত না” তাহ! সবিত1 প্রভৃতি আবিষ্কৃত করিয়| ছিলেন । সেই 
ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ুর এবং অগ্নির নিকট হইতে ভরদাঁজ “রুহ? 
অবিকৃত করিলেন। | 

১। যে অভিষেকক্রিয়ানিষ্পাদক « ঘর” যজ্ঞকার্য্যে অভি প্রধাঁন- 
রূপে উপযোগী হইয়1 থাঁকে, ধাঁতী প্রভৃতি দেবতার| তাহ! মনে মনে ধ্যাঁন 



৮ অক, ৮ অধ্যায়।] খণেদ সংহিত|। [ ১০ মণ্ডল, ১৮৩ দ্ুক্ত। 

মস পা" পপ আস 

করতঃ অবিষ্রুত করিয়াছেন । এই সকল পুরো হিতগণ ধাতা, দীপ্ডিময় সবিতা, 

বিষুর ও ন্র্ষ্যের নিকট হইতে সেই+ঘর্ম আহরণ করিয়াছেন(১)। 

১৮২ সুক্ত। 
ব্লহষ্পতি দেবত1। তপুর্র্ধ। খাবি। 

১। ব্লহম্পতি ! দুর্থতিসমূহকে নষ করুন, পাঁপনাশের জন্য স্তবের 
স্র্তি করিয়! দিন। অকল্যাণ নহট ককল, ছুর্মতি দুর ককন। যজমাঁনের 
রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ ককন। ৃ 

২। প্রযাঁজের সময় নরাঁশৎন আমাদিগকে রক্ষা ককন; যজ্ঞকাঁলে 

অনুযাঁজ আমানিগের মঙ্গল বিধান ককন, অকল্যাণ নফ, (হত্যাদি পুর্ব খঝের 

ন্যায়)। | 

৩। ভোঁত্রদ্বেষী রাক্ষসদিগকে বহম্পতি আপনার 'প্রতপ্ত মন্তকের 
দ্বার ব্যথিত কৰকন। তাঁহ] হইলে হিৎসাঁকারী নিধন প্রাপ্ত হইবেক | (অআব- 
শিট পুর্ব্ব খকের ন্যাঁয়)। 

১৮৩ সুস্। 

বজমান, প্রভৃতির আশীব্ধাঁদ দেবত1। প্রজাবান_ খষি। 

১। হেযজমানৃ! আঁমি মলের চক্ষে তোঁমাঁকে দেখিলাম, তুমি জ্ঞান- 
বান, তপসণ হইতে উৎপন্ন, তপস্যাঁদার| জ্দ্ধি পাইয়াছ। এই স্থানে 
সন্তাঁনসন্ততি ও ধন লাতপূর্ববক প্রীতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, 
অতএব পুন্ত্র উৎপাদন কর। 

২। হেপত্বি! আমি মনের চক্ষে দেখিলাম, যে তোমার মূর্তি উজ্জ্বল, 

তুমি নিজ শরীরে যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করিতেছ। তুমি পুন্তর 
কানন! করিয়া; আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবতী যুবতী হও, তোম|র 
সন্তান উত্পন্ন হউক । 

(১) এই অতিশয় অম্পষ্টার্থ সুক্তটী আধুনিক, তাঁহ। বলা বাঙুল্য। লায়ণ রথ- 
স্তর অর্থে রথীস্তরঃ সাম, বহুত অর্থে বৃহ সাম এবং ধর্ম অর্থে বজ্ুর্বেদের অংশ 
ক।রয়াছেন। লিউ 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খযেদ সংহিতা । [ ১৪ মণ্ডল, ১৮৫ সৃক্ত | 

৩। আঁমি হোতা, আঁমি বক্ষলতাদিতে গর্ভাধান করি, আমি সমস্ত- 
ভুবনের মধ্যে ধর্ভাধাঁন করিতে পারি । আমি পৃথিবীর গর্ভে সন্তান উত্পপখ- 

দন করিয়াছি? জামি নিজ স্ত্রী বাতীত অন্য ্তীর.. গর্ভেও পুক্র উৎপাদন 
করিয়াছি(১)। 

১৮৪ সুক্ত। 

বিধুঃ প্রভৃতি দেবতা । ত্বষ্ট] খষি | 

১। বিষ্কু স্ত্রী ঙ্গকে গর্ভাধাঁনের উপযুক্ত করিয়া! দিন; তব! গর্ভস্থ 
সন্তানের অবয়ব স্থির করিয়! দিন; প্রজাপতি শুক্রপাঁতন ককম; ধাতা 

তোমার গর্ভকে ধারণ ককন | 

২। হেসিনীবালী ! গর্ভকে ধারণ কর; হে সরম্থতি ! তুমিও গর্ভকে 
ধারণ কর। পদ্মমালাঁধারী দেবঅশ্বিদ্ধয় তোমার গর্ভ উৎপাঁদন কন । 

'৩। হেগত্তি! অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে মস্তানের জন্য নুবর্ণনির্ন্মিত 

দুই অরণি পরম্পর ঘর্ষণ করিতেছেন, দশম মাসে প্রসব হইৰার জন্য তোমার 

সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমর! আহ্বান করিতেছি(১)। 

১৮৫ অন্ত । 

আদিত্য দেবত1। ত্য ধৃতি খষি| 

১। আমর যেন মিত্র; অর্ধ্মা ও বকণ এই তিন দেবতার আশ্রয় লাভ 

করি। এ আশ্রয় সতেজ; দুর্ধর্ষ ও মহত । 

২। কি গৃহে,কি পথে, কি দব্গমস্থানে, তাহীদিগের আশ্রিত বাডি- 

দিগের উপর কোনও দ্বেষকারী শত্রুর ক্ষমতা চলে ন!। 

৩। এ তিন অদ্দিতি সন্তান যে মন্ষ্যকে নিরস্তর জ্যোঃংতি দাঁন 

করেন, তাহার জীবন রক্ষ] হয়, কোন শক্রর ক্ষমত| তাঁহার উপর চলে না । 



৮ অই, ৮ অধ্যায়।]  ' খথেদ সংহিত1। [১৯ মণ্ডল, ৯৭ ছু! 

১৮১ স্থৃজ। 

বাধু দেবতা । উল ধাবি। 

১। বাঁয় বধের নায় হইয়। বহিতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর, নুখকর 

হউন। ভিনি দীর্ঘ আমু দাঁন করুন। 

২। হেবাঁয়ু! তুমি আঁমাদিগের পিত1ও বট, জাতাঁও বট, বন্ধুও বট। 
এতাদৃশ তুমি আমাদিগের জীবনের ওধধ করিয়া] দাঁও। 

ও। হেবৰায়ু! তোমার গৃহমধ্যে এ যে অমৃত্ের নিধি সংগ্কাপিত 

আছে, তাহা হইডে অমৃত লইয়া! দাও, আমাদিগকে জীবন দান কর! 

১৮৭ দৃক্ত। 

অগ্নি দেবত1। ৰঙল খষি। 

১। হেমনুষ্যগণ! মহুষ্যদিগের অধিপতি অগ্নিকে সম্বোধন পূর্বক 

স্তব প্রেরণ কর। তিঙ্গি আমাদিগকে শক্ত হন্ত হইতে উদ্ধীর ককন। 

২। দেই অমি অভি দূরদেশ হহতে আঁকাঁশ পার হুইয়| আনি- 

য়াছেন, ভিনি আঁমাদিগেকে, ইত্যাদি | 

৩। ৃ্িবর্ষপকারী অমি শুত্রবর্ণ শিখাদ্র! ররক্ষল্দিশের বধ করি 
ভেছেন। ভিনি আমাদিগকে ইত্যাদি। 

৪। তিনি গমন্ত তুবনকে পৃথকপৃধক্ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, মিলিত 

তাঁবেও পর্য)বেক্ষণ বরেন ॥ ভিনি আমাদিগকে, ইত্যাদি। 

01 সেই অন্নি, এই ছ্যুলোকের অপর পারে শুত্রবর্ণ মূর্ভিতে জন্য 

গ্রহণ করিয়াছেন । তিমি আমাদিগকে, ইত্যাদি। 



৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়।] খথেদ ₹হহি৬1। [১০ মণ্ডল, ১৮৯ স্ৃক্ত | 

১৮৮ সুস্ত। 

জ'তবেদ] অগ্নি দেখতা। শ্যেন ধষি। 

১। হে পুরোহিতগন ! জাতিবেদ! জন্মিকে ্রজ্বলিত কর। তিনি 

চতুর্দিক্বাঁপী, তিনি অন্নবান। তিনি আমিয়া কুশে উপবেশন ককন । 

২। এই যে জাঁতবেদ? অগ্ি, বুদ্ধিমান যজমাঁনের11যাঁছাঁর পক্ষে 
পুঁভ্রবৎ। যিনি বুষটিবারি সেচন করেন, ইহার ভন্য এই বিস্তারিত ও অতি 
সুন্দর স্তৃব উচ্চারণ করিতেছি। 

৩। জাঁতবেদ! অগ্মির মে সকল শিখ! আঁছে, ভাঁহাদ্বারা তিনি 
দেবতাঁদিগ্নের নিকটে হব্য বহন করেন, সেইগুলি লইপ্া| আঁমাদিগের যজ্ঞ 
আগমন ককন। 

১৮৯ স্ুুণ। 

হুর্য দেবতা] লার্প রংজ্ঞী খ'ষ। 
2৩৬ ৭৭ 4 

১ এই যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ, অর্থাৎ র্যা, ইনি প্রথমে আপন 
মাতা পূর্ববদিককে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে 
যাইতেছেন। | 

২। ইহার দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করিতেছে, সেই দীপ্তি ইহার 
গ্রাণের মধ্য হইতে নির্গত হইয়। জাসিতেছে। ইন বৃহৎ হইয়া আকাশ 
ব্যাপ্ত করিলেন । 

৩। এই সুর্যের ত্রিংশতসথান শোভা! পাইতেছে। এই গমনশী 
ক্থ্ধ্যের উদ্দেশে স্তব উদ্ধারিত হইতেছে | প্রতিদিন তিনি নিজ কিরণে 
্ হয়েম(১)। 

| 7 ( ১) ্যজটিএ০একাকত-আশধুনিক। ব্রিংশহ, ধাম, অর্থাৎ ব্রিংশৎ মুন্র্ত । 
ছুই দণ্ডে এক মুছর্ত । সুতরাং প্রতিদিন ব্রিশ মুহূর্ত] লায়ণ . 
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